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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 december/januarinummer uiterlijk 10 november bij de redac e van Senioren-
nieuws. Graag als Word-bestand aanleveren via e-mail. Het december/januarinummer verschijnt in week 49. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 

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

Algemeen katern 
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De s kstofproblema ek zorgt voor boze boeren die met hun tractoren zorgen voor files (en nóg meer 
s kstof- en CO₂-uitstoot, maar dit terzijde). En dan is er ook nog het gedoe rond de pensioenen, dat 
leidt tot bezorgde gezichten bij senioren. Waar de boeren er met tractoren op uit trekken om hun on-
genoegen kenbaar te maken, biedt de redac e u de mogelijkheid om uw zorgen rond de pensioenen 
met de lezers te delen.  
 
De redac e 

Van s kstof tot pensioenen: wie wil zijn mening kwijt? 



Column 

Liefdevol 
Twee maanden nadat mijn moeder is overleden, 
valt er een geheimzinnige envelop in mijn brie-
venbus. Gericht aan een andere familie, in een 
andere plaats, maar met mijn straatnaam, huis-
nummer en postcode. Wat zal daar nu inzi en? 
Omdat ik van de oude stempel ben en het brief-
geheim koester, zoek ik of ik de betreffende fa-
milie kan lokaliseren. Dat mislukt. Wat nu te 
doen? De dichte envelop verscheuren? Ik twij-
fel, je weet nooit of het dringend is en misschien 
is de brief toch voor mij. Openmaken dan maar. 
Ik citeer uit de eerste alinea: ”Onze condolean-
ces met het verlies van uw dierbare. Er moet 
ongelooflijk veel op u a omen hierdoor. Behal-
ve het verdriet hebt u ook veel administra eve 
zaken te verwerken. De kans is groot dat u er . 
En zelfs een woning er . Het erven van een wo-
ning lijkt financieel aantrekkelijk en soms is het 
dat ook. Maar het kan ook een molensteen om 
uw nek worden.’’ 
U voelt hem al aankomen: hier wordt liefdevolle 
hulp geboden. De afzender, die zich doctoran-
dus en belas ngadviseur noemt, wil ons alle 
zorgen uit handen nemen. En het kost ons niets. 
Mochten wij een huis erven en dit niet zelf gaan 
bewonen, dan is hij geïnteresseerd. Zelfs als er 
achterstallig onderhoud is en als het nog com-
pleet ingericht is. Dat is niet zo gek, want de af-
zender schrij  namens de Na onale Woning 
Inkoop Maatschappij. En dat is een investerings-
maatschappij die handelt en investeert in de 
Nederlandse woningmarkt. 
Waar het bedrijf zijn adressen vandaan plukt? Ik 
vermoed uit krantenadverten es of websites 
met overlijdensberichten. Het is een schaamte-
loze manier om klanten te werven. En dat je 
namen en adressen door elkaar haspelt, maakt 
het nog schrijnender.  
Beste doctorandus B. van de investeringsmaat-
schappij NWIM: ik ben verbijsterd. Ga u in een 
hoek staan schamen dat u nabestaanden met 
zo’n schrijven las gvalt. En zorg dan meteen dat 
uw administra e op orde komt.  
Janny Eskes  

OSO-commissie Wonen 
Wonen voor senioren 
In Seniorennieuws nummer 7 schreven wij over de inbreng 
van de OSO-commissie Wonen in de beoordeling van Woon-
forte door de visita ecommissie die eens per vier jaar de 
presta es van de woningcorpora e beoordeelt. Naast waar-
dering gaven wij ook kri sche feedback. Dit lokte een reac-

e van Woonforte uit en 
leidde tot een interessante 
gedachtenwisseling, waar-
van wij de hoofdzaken in 
een volgende edi e van 
Seniorennieuws zullen vermelden. 
 
Dick Tempelaar stopt bij OSO-Wonen 
Op 9 november is het precies twaalf jaar geleden dat Dick 
Tempelaar betrokken raakte bij het ini a ef om een werk-
groep binnen het OSO-bestuur om te vormen tot een com-
missie voor het adviseren aan en lobbyen bij alle instan es 
die iets met woningbouw in Alphen aan den Rijn van doen 
hadden. Het doel was om in deze gemeente te komen tot 
een voldoende beschikbaarheid van levensloopbestendige 
woningen, met name voor senioren. Ruim voordat de com-
missie tot stand kwam, nam Dick al het ini a ef tot het bou-
wen van de website www.mijnhuisvanmorgen.nl. In zijn 
func e als commissievoorzi er onderhield hij veelvuldig 
contacten met wethouders, raadsleden, ambtenaren, 
Woonforte, projectontwikkelaars, makelaars en lokale en 
landelijke organisa es. Daarnaast verzorgde hij presenta-

es, organiseerde een enquête onder Alphenaren naar hun 
woonbehoe en en zorgde voor een zichtbare vertegen-
woordiging bij plaatselijke seniorenbeurzen. Zonder het be-
lang van alle senioren uit het oog te verliezen, legde hij vaak 
het accent op de woonbehoe en van minder draagkrach -
gen. Na twaalf jaar vindt Dick het jd worden om het voor-
zi erschap over te dragen. In november neemt hij defini ef 
afscheid van de commissie die hij al die jaren met grote be-
zieling hee  geleid. 

In de septembervergadering van 
de commissie Wonen droeg hij 
de func e ad interim over aan 
Pieter Verkade. Deze zal als 
technisch voorzi er de vergade-
ringen leiden totdat een nieuwe 
commissievoorzi er is be-
noemd. 
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Foto: Dick Tempelaar (rechts) draagt 
het voorzi erschap ad interim over 
aan Pieter Verkade 



Cryptokruis 
Van dit kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryp sch omschreven. U kunt deze vier woorden vóór 
11 november 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 24 november. Onder de overige goede inzenders worden twee cadeaubonnen verloot. 

Horizontaal: 
1 Vorst in het ronden (12); 12 Jong konijn; 
14 Bloedarmoede; 15 Titel; 16 Vierhandig 
zoogdier; 18 Glansloos; 19 Niet parkeren; 
21 Klein vertrek; 23 Huichelen; 26 Ontken-
ning; 27 Vangmiddel; 29 Opsporingsinstalla-

e; 30 Luid; 31 Meubel; 33 Pluk haar; 34 Deel 
van Azië; 35 Bladzijde; 36 Sterrenbeeld; 
38 Vallei; 39 Voorzetsel; 40 Houtsoort; 
41 Vleeswaar; 42 Emeritus; 44 Schrijfgerei; 
46 Voorzetsel; 47 Gewicht; 48 Inhoudsmaat; 
50 Voorzetsel; 52 Benodigdheden; 54 Part; 
55 Kaartspel; 57 Cirkelvormig; 58 Kunstpro-
duct; 59 Gewild; 61 Onderdompeling; 62 Ne-
on; 63 Vertragingsmiddel; 64 Pla e schaal; 
66 Lidwoord; 67 Plaats in Drente; 70 Als; 
72 1 oktober (12). 
 
Ver caal: 
1 Type zeiljacht; 2 Familielid; 3 Min; 4 Plaats 
in België; 5 Vogelproduct; 6 Vogel; 7 Voorzet-
sel; 8 Edelgas; 9 Interna onaal Monetair 
Fonds; 10 Nikkel; 11 Schamen; 12 Schijnver-
toning (12); 13 Gebied; 17 Heisa; 20 Edelman 
op de fiets (12); 22 Flauw; 24 Dwaas; 
25 Glansverf; 26 Grappenmaker; 28 Pla e-
landsgemeente; 30 Wapenfoedraal; 32 Sterke 
lichtstraal; 34 Pover; 37 Onbepaald voor-
naamwoord; 38 Nederlandse Schilder; 
43 Uitstekend; 45 Tegenhouden; 47 Erbar-
men; 49 Klef; 50 Met andere woorden; 
51 Vat; 53 Zeehond; 55 Straks; 56 Voormalig 
Russisch heerser; 59 Plaats in België; 60 Deel 
van het gebit; 63 Grafopschri ; 65 Drager van 
de genen; 68 Voor uitwendig gebruik (La jnse 
a or ng op recepten); 69 Namiddag; 70 Per-
soonlijk voornaamwoord; 71 Landbouwwerk-
tuig. 
 
Oplossing uit nr. 8 
SCHAALDIER - VLINDERMES – SCHUIFMAAT – 
TIJGERBROOD 
1e prijs: B. Weterings; 
2e prijs: R. Simon; 
3e prijs: C. van Vliet. 

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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Laat uw zorgtoeslag niet liggen!  

Veel mensen hebben recht op zorgtoeslag zonder 
het te weten. Of ze denken dat het ingewikkeld is 
om zorgtoeslag aan te vragen. Daardoor laten ze 
gemiddeld meer dan € 200,00 zorgtoeslag per 
persoon liggen. Wilt u weten of u recht hebt op 
zorgtoeslag? Aanvragen is helemaal niet zo moei-
lijk. 
 
Vorig jaar hebben circa 450.000 mensen geen zorgtoeslag 
aangevraagd, terwijl ze er wel recht op hadden. Dat blijkt uit 
onderzoek van vergelijkingswebsite Independer. Het gemid-
delde bedrag dat blij  liggen is naar scha ng meer dan 200 
euro. Een alleenstaande kan maximaal zelfs € 1.188,00 mislo-
pen, een (echt)paar maximaal € 2.304,00 per jaar (bedragen 
2019). 
 
Misverstanden 
Waarom vragen zoveel mensen geen zorgtoeslag aan? In 
veel gevallen hee  dat te maken met een misverstand. We 
noemen er een aantal:  
Ik heb geen laag inkomen. 
Zorgtoeslag is bedoeld voor alleenstaanden met een inko-
men tot € 29.562,00 en voor partners met een inkomen tot 
€ 37.885,00. Dat zijn niet alleen de allerlaagste inkomens. 
Vermogen telt ook mee, maar pas als u meer hebt dan 
€ 114.776,00 als alleenstaande of € 145.136,00 als u samen-
woont (2019). 
Ik kreeg vorig jaar geen zorgtoeslag, dus dit jaar ook niet. 
Ieder jaar kan de situa e anders zijn. Misschien bent u min-
der gaan werken of met pensioen gegaan. Daardoor kan het 
gebeuren dat u vorig jaar nog boven de grens uitkwam, maar 
er nu onder zakt. 
Mijn zorgkosten zijn niet zo hoog, dus de zorgtoeslag is niet 
voor mij. 
Zorgtoeslag is niet bedoeld voor hoge doktersrekeningen, 
maar voor de premie van de zorgverzekering. 
Ik ben bang dat ik het geld volgend jaar weer moet terug-
betalen. 
Dat kan inderdaad gebeuren als uw inkomen achteraf hoger 
blijkt te zijn dan u bij de aanvraag opgee . U kunt dit voorko-
men door de zorgtoeslag pas aan te vragen als uw inkomen 
voor 2019 vaststaat. U kunt de zorgtoeslag voor 2019 aan-
vragen tot 1 september 2020. U krijgt de zorgtoeslag dan 
met terugwerkende kracht. 
U kunt ook het geld van de zorgtoeslag op een spaarrekening 
ze en totdat u zeker weet dat uw inkomen niet meer veran-
dert. 
 

Zo ontdekt u of u zorgtoeslag kunt krijgen 
Stap 1: Heb ik een toeslagpartner? 
Als u getrouwd bent, is uw echtgenoot uw toeslagpartner. U 
vraagt dan samen toeslag aan. Ook als u met iemand samen-
woont, kan die persoon uw toeslagpartner zijn. Het is handig 
om van beide personen de laatste (voorlopige) aanslag in-
komstenbelas ng bij de hand te houden. Als u geen aangi e 
doet, is een jaaropgaaf of loonstrook ook goed. 
Stap 2: Heb ik recht op zorgtoeslag? 
Als u alle gegevens bij de hand hebt, kunt u via 
www.belas ngdienst.nl een proe erekening maken. Hier 
vult u de gevraagde gegevens in. Deze kunt u overnemen uit 
uw aangi e, jaaropgaaf of loonstrook. 
Stap 3: Bereken! 
Klik op de knop Bereken. Nu ziet u direct of u in aanmerking 
komt voor zorgtoeslag. Als dat zo is, ziet u ook direct het 
bedrag. 
Stap 4: Aanvragen 
Als u in aanmerking komt voor zorgtoeslag, dan kunt u deze 
ook direct aanvragen. Klik hiervoor op de link Mijn toeslagen. 
Vervolgens kunt u inloggen met uw DigiD en de gegevens 
invullen. 
Stap 5: Ontvangen 
Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u de volgende 
maand al uw eerste zorgtoeslag verwachten. Hierna blij  de 
zorgtoeslag iedere maand doorlopen, ook als het nieuwe jaar 
ingaat. Als uw inkomen of uw woonsitua e verandert, is het 
verstandig om deze wijziging door te geven. Misschien krijgt 
u hierdoor minder of meer toeslag. 
 
Zorgtoeslag en AOW 
Als u alleen AOW ontvangt met eventueel een klein pensi-
oen, dan hebt u vrijwel zeker recht op zorgtoeslag. Maar om 
het zeker te weten, moet u even naar de website van de be-
las ngdienst. Dat duurt in totaal misschien een paar minu-
ten. 
 
(Bron: Rabo Ikwoonleefzorg)  
 
HULP 
Vindt u bovenstaande wijze van berekenen te ingewikkeld 
of beschikt u niet over internet of hebt u nog vragen over 
de zorgtoeslag, dan kunt u al jd een beroep doen op een 
van de HUBA’s (Hulpen bij belas ngaangi e). Neem in dat 
geval contact op met de coördinator van uw ouderenorga-
nisa e. Voor namen en telefoonnummers: zie de colofons. 
 



Hulp bij organisa e OSO-dagtochten gezocht 
Door langdurige afwezigheid van de huidige organisatoren zijn we voor 2020 op zoek naar twee leden 
van een ouderenorganisa e - het mag ook een echtpaar zijn - die de organisa e van deze dagtochten 
voor hun rekening willen nemen. De organisa e omvat het registreren van en het contact met de deel-
nemers, contact met het reisbureau, de daadwerkelijke leiding jdens de dagtocht zelf en de financiële 
afwikkeling in overleg met de penningmeester van het OSO. 
De dagtochten staan gepland in de maanden maart, mei en september. Voor nadere informa e en aan-
melding mag u contact opnemen met de huidige organisator Thijs van Gils, telefoon (0172) 43 42 76 of 
e-mail tvg1949ils@hotmail.nl. Hebt u interesse, dan doet u samen met Thijs van Gils de voorbereiding 
van de dagtochten.             OSO-bestuur

Kijk op www.benefietconcert-kwf.nl.  
Secretariaat: leen.koster@hotmail.com. 
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Kom erbij en schuif aan 
Onder dat mo o hee  de werkgroep Ouderenvoor Ouderenh van et OSO zondag 13 oktober een gezellige high 
tea gehouden. Zes g gasten hebben heel gezellig met elkaar zi en praten. Zij hebben genoten van de lekkere din-
gen gemaakt door H(EERLIJK ETEN) uit Nieuwerbrug aan den Rijn. Beslist iets om te onthouden. Ook de gezellige 
muziek, verzorgd door Harald Luik droeg ertoe bij om de middag tot een succes te maken. Er werden liedjes ge-
speeld, die de meesten van ons kenden. Wij hopen dat er nieuwe contacten gelegd zijn en zien u graag op een 
van de koffiemiddagen op de zondag terug. 
Ouderen voor Ouderen (OVO) 
Lyda de Jong 
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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 24 november is de tweede 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 7 november 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 
Poms 
Sun Springs is meer dan een bejaardengemeen-
schap, het is een luxe resort waar de straten vol 

staan met palmbomen, de 
lucht al jd blauw is en een 
privé-ambulance minimaal 
één keer per dag langskomt. 
Bewoonster Martha (Diane 
Keaton) verveelt zich s erlijk 
in het prach ge seniorenpa-
radijs en besluit om daar ver-
andering in te brengen door 
een cheerleading club op te 

richten voor vrouwen boven de 60…  
 

Castellum Overdag 
Marjolein Meijers 
SIMPEL MOOI BESTAAN 
Na haar succesjaren met De Berini’s is Simpel mooi 
bestaan al weer het vijfde muziekprogramma 

waarmee Marjolein 
de handen op elkaar 
krijgt. Nederlandstali-
ge eigen liedjes in 
combina e met ont-
roerende en komi-
sche verhalen. Mar-

jolein Meijers wordt ook wel de Ro erdamse Bri-
gi e Kaandorp genoemd. Een komische flapuit, die 
haar publiek ook in het hart weet te raken.   

Waar parkeren!! 
Maandag 18 november is er van 14.00 tot 16.00 uur een informa emiddag over zaken die met parkeren te maken hebben. 

De middag wordt gehouden in zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2 (bij de Ridderhof). 
Met de groei van het aantal auto’s is de parkeerdruk in het centrum en de aangrenzende wijken aan-
zienlijk toegenomen, wat in het verleden hee  geleid tot betaald parkeren en de daarbij behorende 
regelingen. Een van die regelingen was, dat men voor bezoekers een vergunning tegen een vast tarief 
per jaar kon aanschaffen. De gemeente hee  een aantal parkeerproducten de afgelopen jaren digitaal 
gemaakt, zoals de digitale bezoekersregeling en de mantelzorgvergunning in het centrum en Kerk & 
Zanen en de digitale gehandicaptenparkeerkaart. Deze zijn niet voor iedereen gemakkelijk te gebrui-

ken. Vooral ouderen hebben nogal eens moeite om mee te gaan in deze digitale ontwikkelingen. De parkeermanager van de 
gemeente Alphen aan den Rijn, Ronald de Jong, wil graag aan leden van de ouderenorganisa es en belangstellenden uitleg 
geven over deze digitale producten en met u in gesprek over de mogelijkheden om deze digitale producten toch te gebrui-
ken. Daarnaast willen wij u informa e geven hoe u in aanmerking kunt komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. 
Wij hopen dat u deze middag onze gast wilt zijn. Zoals al jd is het kopje koffie/thee voor onze rekening en is de toegang gra-

s. 
OSO-Commissie Zorg & Welzijn  
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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 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 november: zie de adverten e op pagina 7. 

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

Di 05/11 Downton Abbey 
Di 12/11 Dolor y gloria 
Di 19/11 The Violin Player 
Di 26/11 Fisherman's Friends 
Di 03/12 The Goldfinch 
 
Bonifaciuskerk 

Open huis 10.00-17.00 uur 
02/11 tentoonst. vaandels  

 
Oudshoornse kerk 

Apollo ensemble 
21/11 20.15 uur 

€ 21,00 p.p. incl. consump e 
Info en kaartverkoop: www.cornelisdevlaming.nl 
en www.theatercastellum.nl 
 
Adventskerk 

16/11 20.00 uur Oratorium Jozef 
door zangvereniging De Lofstem 

Woubrugge . 
Kaarten à € 15,00 verkrijgbaar bij de kerk. 

S ch ng WerkVinden 
Donderdag 28 november 
13.30 tot 15.30 uur.  
Workshop 50+ ‘Werkloos en 

Vrijwilligerswerk’  
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  
 
Wijkcentrum Swaenswijk 

15/11 Heel Alphen Bakt Ap-
peltaarten voor bewoners 

Oudshoorn en Rietveld. 
1e prijs waardebon € 100,00 
2e prijs waardebon  € 50,00 
te besteden bij Banketbakkerij Stevers 
Inleveren taarten bij het wijkcentrum met ver-
melding van naam en adres: do. 14/11 19.30-
21.30 uur of 15/11 10.00-14.00 uur. 
Vanaf 15.00 uur gaat de jury keuren. 

8           Seniorennieuws — november 2019 — nr.9 



Seniorennieuws — november 2019 — nr.9           9 



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 

De spreekwoordelijke inkt van de troonrede 2019 is 
nog niet droog of de verwach ngen over de koopkracht 
voor de senioren zijn al weer achterhaald. De reden 
daarvoor is het besluit van de Europese Centrale Bank 
om de rente nog verder te verlagen, ondanks protesten 
van de Nederlandsche Bank. Het kabinet wordt door de 
directeur van de Nederlandsche Bank ge-
steund in de opva ng dat kor ngen op de 
pensioenuitkeringen in 2020 onontkoom-
baar zijn. Een pleidooi van de pensioenfond-
sen om kor ngen te voorkomen door aan-
passing van de rekenrente, wordt door pre-
mier Mark Ru e steeds ontraden op grond 
van het feit dat als gevolg van de aanpassing van de 
rekenrente de balans tussen de pensioenrechten van 
jongeren en ouderen verstoord zal worden. De wijze 
waarop de premier dit mantra blij  herhalen, doet mij 
terugdenken aan de dividendbelas ngdiscussie van een 
jaar geleden. Ook toen riep Mark Ru e steeds dat als 
de dividendbelas ng voor grote interna onale bedrij-
ven niet zou worden afgescha , dit tot gevolg zou heb-

ben dat interna onale bedrijven zouden vertrekken of 
zich niet in Nederland zouden ves gen. De uitkomst 
van die discussie was dat de economisch ac viteiten in 
Nederland zijn toegenomen, ondanks het feit dat de 
dividendbelas ng niet is afgescha  en ook een andere 
compensa eregeling achterwege is gebleven. 

 
Mijn conclusie is dan ook, dat het een 
drogreden is dat de balans tussen de pensi-
oenrechten van jongeren en ouderen ver-
stoord zal worden als gevolg van de aan-
passing van de rekenrente. 
Ten eerste zijn de pensioenbuffers in de 

laatste jaren verdrievoudigd en ten tweede zal het 
aantal pensioengerech gden na verloop van jd zeer 
sterk afnemen als gevolg van het wegvallen van de 
babyboomgenera e.  

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

Kom donderdag 7 november 

 naar onze 

najaarsbijeenkomst. 
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Van de voorzi er 

Pensionados 
de klos door 
drogreden 

Mark Ru e? 



Najaarsbijeenkomst 
Niet vergeten: de najaarsbijeenkomst van donder-
dag 7 november as. in de Goede Herder-
kerk, aanvang 14.00 uur met  gastspre-
ker notaris Johan Wolterink.  
 
Ac viteiten 
Op 15 november gaan we bowlen, en op 
18 december organiseren we een kerst-

diner in het partycentrum nabij restaurant de Ou-
de School in Ter Aar. Elders in dit blad vindt u de 

uitnodigingen. 
Ook is gebrainstormd over ac viteiten 
die we in het lustrumjaar 2020 kunnen 
organiseren. 
We houden u op de hoogte. 

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 november zijn jarig: 
06/11 mevrouw M.J. Roggeveen-Gladbeek 
10/11 mevrouw W. Visser 
10/11 de heer G. Lens 
11/11 de heer L.C. Hes 
11/11 de heer T.G. Jansen 
12/11 mevrouw M. Rodenburg-Slingerland 

16/11 mevrouw F.J.A. Meijer-de Ruijter 
17/11 mevrouw H. Merbis-van Kuik 
17/11 de heer G. Tuinenburg 
18/11 de heer A.J.M. Koemans 
30/11 mevrouw R. van de Streek-Oudshoorn  
 
Wij feliciteren u van harte. 

Seniorennieuws — november 2019 — nr.9           11 

Bowlen op 15 november 2019. 

Op vrijdag 15 november kunnen ASVA-leden een gezellige middag bowlen. 
 

Gezellig naar de bowlingbaan, om weer eens ouderwets te bowlen. We kunnen dit doen voor een mooi 
prijsje. Vanaf ongeveer kwart over twee tot half drie verwachten wij u bij het 
bowlingcentrum aan de Sportlaan in Alphen. We hebben drie banen gereser-
veerd, dus kom allemaal. Om drie uur start de compe e. Na afloop van het 
bowlen kunnen we nog even blijven naborrelen, maar dat is voor eigen reke-
ning, dus niet inbegrepen in de prijs. De prijs voor het bowlen inclusief een 

kopje koffie of thee en een glaasje wijn of bier bedraagt € 10,00 per persoon.  
 
Aanmelden graag bij onze secretaris, Nel Jansen, via telefoonnummer (06) 145 772 03 of per e-mail 
naar secretaris@asv-alphen.nl. Ook als u problemen hebt met vervoer kunt u dat bij de secretaris aan-
geven. Tot 15 november! 
Ac viteitencommissie 
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Uitnodiging kerstdiner op 18 december 
Vier kerst met ons mee in Ter Aar! 

Instapplaatsen: 
Keerlus bij parkeergarage Castellum 15.45 uur; Westerhove 16.00 uur; 

Driehoorne (Sterrenlaan)16.15 uur; Noorderbrink 16.30 

Het bestuur nodigt u graag uit voor onze jaarlijkse 
kerstviering. Ditmaal wordt het een kerstdiner in 
het partycentrum nabij restaurant De Oude School, 
Kerkweg 33, Ter Aar. Het diner begint om 17.30 uur. 
Er rijdt een gra s bus vanuit diverse instapplaatsen 
langs de mooi verlichte huizen en bedrij-
ven aan het Aarkanaal. In het in kerst-
sfeer getooide restaurant kunt u gaan ge-
nieten van een uitgebreid zesgangen-
diner: van een amuse tot en met een kop 
koffie met een bonbon. Elke deelnemer 
ontvangt twee consump ebonnen 
voor de drankjes naar keuze. Wilt u 
buitenlands gedis lleerd, dan is dat 
voor eigen rekening. De hele avond 
wordt muzikaal omlijst door de TMG 
band die gezellige kerstnummers en 
muziek uit de jaren 50-60 speelt. 
Er zijn in totaal 70 zitplaatsen beschikbaar. Snel in-
schrijven dus, want vol is vol! 
Leden van de ASVA betalen € 27,50 per persoon, 
introducés betalen € 37,50 per persoon. 
 

De bus brengt u rond 21.00 uur weer terug naar de 
instapplaatsen. 
Aanmelden 
U kunt zich voor dit kerstdiner aanmelden door on-
derstaand formulier ingevuld en ondertekend in te 

leveren bij Nel Jansen, Koolmeesstraat, 
2406 LX Alphen aan den Rijn, of per e-
mail: 
secretaris@asv-alphen.nl, of telefonisch 
bij Nel Jansen, telefoon (06) 145 772 03 . 
 

Maak uw reserveringsbetaling over op 
bankrekeningnummer 
NL56 INGB 0007 1388 91 t.n.v. 
ASVA Alphen aan den Rijn onder ver-
melding van Kerstdiner ASVA 2019 en 
het aantal personen.  Uw reservering 

is defini ef als uw betaling door ons is ontvangen.  
Annulering is mogelijk tot uiterlijk 12 december 
2019. Daarna vindt geen res tu e plaats. 
Problemen met vervoer naar een instapplaats? Bel 
het secretariaat: (06) 145 772 03 

_______________________________________________________________________________________ 

INSCHRIJFFORMULIER KERSTDINER 
Naam 1e deelnemer______________________________________________Voorle ers:___________M/V 
 
Naam 2e deelnemer______________________________________________Voorle ers:___________M/V 
 

Instapplaats:  □ Keerlus □ Westerhove  □ Driehoorne □ Noorderbrink 

Gereserveerd door:Naam:__________________________________________Telefoon:_________________ 
Handtekening: 
 
Eventuele dieetwensen____________________________________________________________________ 

Deelnemer 1 Lid van □ ASVA □ Introducé  Deelnemer 2 Lid van □ ASVA □ Introducé 
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Onrust over pensioenen 
Werkgroep seniorenac e bereidt ac e voor  

Naarmate 1 januari dichterbij komt, ontstaat onder 
veel gepensioneerden grote onrust over de mogelijk 
dreigende kor ngen. Begrijpelijk en terecht, omdat al 
zo lang over pensioenen gesproken wordt 
en de rente waarmee gerekend moet wor-
den, alleen maar naar beneden gaat. 
Bij KNVG en NVOG wordt de lijn gevolgd om 
aan de ondehandelingstafels (waaraan zij nu 
steeds serieuzer worden genomen) hun successen te 
halen, zowel op langere als op korte termijn. Zij probe-
ren druk op de ketel te krijgen door het beïnvloeden 
van heel veel spelers op het pensioenveld. Gelukkig 
groeit het aantal medestanders. 
Intussen hee  de minister de Tweede Kamer beloofd 
om in november te komen met een antwoord op de 
vraag of en hoe eventueel kor ngen op korte termijn 
kunnen worden voorkomen. Hij komt daarmee nadat 
hij uitgebreid daarover met de pensioenfondsen hee  
gesproken. 
De ouderenorganisa es zijn er desalnie emin met 
elkaar nog niet gerust op. Daarom bereiden zij nu al 

ac es voor met als doel te kunnen optreden als de 
minister en de Tweede Kamer toch niet in de door hen 
gewenste rich ng overstag gaan. De voorbereidingen 

worden gedaan door de werkgroep senio-
renac e, waarin naast de KNVG en de NVOG 
ook de ANBO, de KBO-PCOB, het NOOM en 
de senioren van FNV en CNV vertegenwoor-
digd zijn. 

Wij vragen u om uw reac e op ons verzoek tot onder-
steuning per e-mail te sturen naar het adres commu-
nica e@gepensioneerden.nl. Het gaat om het onder-
steunen van onze strijd om op korte termijn kor n-
gen te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de be-
langen van gepensioneerden in de uitwerking van het 
pensioenakkoord daadwerkelijk zullen doorklinken. 
Graag ook melden of u bereid bent daarvoor een 
(kleine) financiële bijdrage te doen. Indien dat het 
geval is, krijgt u persoonlijk per e-mail het rekening-
nummer toegestuurd waarop u dat bedrag kunt stor-
ten.  

Een lange dag….. 
Wat hebben we genoten van onze dagtocht naar het zandsculpturenfes val in Garderen! Ja, het was een lange 

dag, maar wel de moeite waard. Zelfs het langzame rijden in de file was 
beslist geen straf, met de uitstekende chauffeurskunsten van Rob. De 
sculpturen van zand en hout waren prach g om te zien. Het meest ge-
hoorde commentaar was over de rust en het geduld dat de sculpturen 
uitstraalden. Met zoveel liefde gemaakt! Ook het aanbod in de diverse 
winkeltjes trok veel bekijks, evenals de keuze uit het lekkers dat in de 
diverse restaurantjes werd aangeboden. We hadden ruim de jd om al-
les op ons gemak te bekijken en ook nog eens lekker te eten en uit te 
rusten van al dat moois. Na ons bezoek aan het fes val maakten we nog 
een mooie rondrit in de omgeving van de Veluwe, waarna we ons nog-
maals te goed konden doen, ditmaal aan een overheerlijke pannenkoek 

en al kwam die eigenlijk iets te vlot na de lunch, hij smaakte toch best. De terugreis was door de vele files en op-
stoppingen langer dan verwacht maar ach, na alles wat we bekeken en genoten hadden, toch best wel pre g. 
Lekker achterover leunen en een beetje uitbuiken en zo kwamen we uiteindelijk zonder al te grote problemen 
thuis. Met dank aan de organisa e voor deze heerlijke dag! 



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 

Oproep aan gemeente: voer ook in daden seniorvriendelijk beleid! 
Verhuizing van tennisvereniging TEAN naar Nieuwe 
Sloot; groeiend aantal evenementen in het Zegersloot-
gebied; aanwijzen loca es voor jdelijke woningen; de 
Arriva-lijnbusdienst door het centrum; dreigende slui-

ng van buurt- en dorpshuizen. 
Een kleine opsomming van berichten uit de plaatselijke 
pers, die voor de nodige beroering zorgen. Met deze 
plannen wil de gemeente voor meer woningen zorgen, 
de stad aantrekkelijker maken en de gemeentefinanci-
ën gezond houden. Uiteraard zal de zwijgende meer-
derheid van de bewoners gevoelig zijn voor deze nage-
streefde doelen, maar soms zi en er aan een plan ver-
schillende kanten en dan kun je verwachten dat indivi-
duen of groepen zich hard maken voor hun belangen bij 
deze voornemens. Wat betre  de plannen voor het 

sluiten van de buurt- en dorpshuizen en het weren van 
de Arriva-bus uit het centrum, is het begrijpelijk dat 
senioren daar grote vraagtekens bij ze en. Deze plan-
nen staan immers haaks op het beleid om ouderen zo 
lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en de een-
zaamheid onder ouderen tegen te gaan! Het doet wat 
merkwaardig aan dat wethouder De Jager op 1 oktober 
bij de start van de Week tegen Eenzaamheid zijn steun 
betuigt aan het opgerichte Netwerk Eenzaamheid Al-
phen aan den Rijn, en dat wethouder Van Velzen buurt- 
en dorpshuizen wil sluiten. 
Wij vragen van de gemeente dat zij niet alleen met de 
mond, maar ook met daden een seniorvriendelijk be-
leid voert.  
Het bestuur 
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Belas ngcampagne 2018 
De Hulpen bij belas ngaangi e (Huba’s) van de PCOB kijken terug op een geslaagde belas ngcampagne, waarin 
zij met veel plezier zo’n 125 aangi es voor de inkomstenbelas ng hebben verzorgd. Ook hebben zij de bijbeho-
rende controles van de toeslagen uitgevoerd en administra eve vragen beantwoord. 
Verschillende leden hebben hun waardering hiervoor laten blijken door de Huba’s een bedrag ter hand te stellen 
of zelf over te maken naar de penningmeester van de PCOB, met als vermelding ‘Voor lief en leed’. Hiervoor onze 
hartelijke dank! 
Als u vragen hebt, dan kunt u uiteraard het hele jaar door een beroep doen op onze Huba’s. 
Anne-Marie Oudenes (penningmeester en Huba-coördinator PCOB)  



Nieuws van de ac viteitencommissie  
Als u dit nummer onder ogen krijgt, is de oktobermaand al-
weer voorbij. We gaan uitkijken naar de donkere en gezellige 
dagen, en we gaan ons voorbereiden op de komende feest-
dagen. Ik vind dit een pre ge jd, de kaarsjes aan en de ver-
warming een graadje hoger. Ja, zo hee  ieder jaarge jde wel 
z’n bekoringen. 
 
De kerstviering (KBO) 
Zoals u in het vorige Seniorennieuws hebt kunnen lezen, zijn 

sinds 8 oktober de toegangsbewijzen à € 5,00 
te koop voor de kerstviering in Archeon op 
dinsdag 17 december. Deze zijn nog te verkrij-
gen tot en met dinsdag 3 december jdens de 
soos op dinsdagmiddag bij Elly en Ineke. Ook 

kunt u het bedrag overmaken naar onze penningmeester van 
de KBO Alphen aan den Rijn, IBAN NL91 INGB 0003 4735 04. 
Denk er wel aan om uw pasjesnummer op te geven, want 
deze dag is alleen voor KBO-leden. Het beloo  een mooie dag 
te worden. Om 10.00 uur beginnen we met een Heilige mis 
en daarna koffie met gebak, een lunch met muzikale onder-
steuning en daarna een loterij met leuke prijzen! De eind jd 
is ongeveer 15.30 uur. 

Reminder: 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 ge-
bruiken. 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 slotlied. We houden de lunch en de 
zangmiddag in de gemeentezaal van de Sionskerk aan de Me-
teoorlaan 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. 
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Angenent Gea  43852 
Boekhout Johanna  46340 
Boere Herman  44692 
Bos Truus   43035 
Bruin de Grad  46097 
Dekker Annie  38119 
Dijk v. Nell-Duijvensteijn  44189 
Doornenbal Wijnand 48350 
Es van Tiny   45772 
Heijden van der Bas 07775 
Heijningen van Hennie 46781 
Henzing Jo   43837 
Hodes Joop   19847 
Holstein van Arie  43243 
Holstein van Jannie 43941 
Hoogeveen Sjaan  46021 

Hoorn van der Beppie 41421 
Jager de Marry  11389 
Jansen Marjan  40107 
Keijzer Truus  39875 
Kerkvliet Nel  40628 
Koning Lies   07609 
Koolen Els   41791 
Leede van der Piet  46210 
Lek Piet   18451 
Mens Nico   37022 
Munster van Wil  40591 
Musters Nelia  16269 
Nieuwenhuijzen Emmy 36699 
Onderstal Rinus  13059 
Paardekooper Piet  46304 
Poot Willem   48847 

Praet van Corrie  46878 
Salm van de Sjaak  07036 
Schouten Coby  34476 
Seuren van Alex  28595 
Smitskamp Joop  37869 
Swart Piet   44572 
S gter Corrie  27614 
Turkenburg Dirk  43164 
Verhagen Gepke  21004 
Verhagen Jan  19890 
Vis Annie   37599 
Vliet van Nel  45101 
Wesseling Agaath  43627 
Wessels Ria   46178 
Zeegers Thea  04457 
Zwanenburg Aad  45100 

Klaverjassen (KBO) 
Ik heb u in het vorige nummer beloofd om de compe e-standen te presenteren. De onderlinge verschillen be-

ginnen al wat vorm te krijgen, zodat u voor uzelf kunt nagaan of uw verwach ngen uit 
gaan komen. De compe e is begonnen op 30 juli en loopt tot en met 3 december. Op 10 
december is de prijsuitreiking en daar maken we weer een gezellige middag van. 
Ineke Hoogervorst 
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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 19 november: Evert den Hertog vertelt over ‘vakan e in Afrika’ . 
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 
100 jaar: 
Mevr. E.C.F. Fasel (KBO)   07-11 
94 jaar: 
Dhr. J. Ykema (PCOB)   02-11 
92 jaar: 
Mevr. A. Verël-Hardeman (PCOB)  24-11 
90 jaar: 
Dhr. W.B.J. van der Salm (KBO)  26-11 
Dhr. C.J. Borsboom (KBO)   27-11 
85 jaar: 
Dhr. R. Simon (PCOB)    02-11 
Mevr. J.J.M. van Hazendonk (KBO)  15-11 
Mevr. H. Bakker (KBO)   29-11 
Dhr. C.P.J. Nelis (KBO)   29-11 
Mevr. F.M. Slaghekke-Olthuis (KBO)  20-11  
80 jaar: 
Dhr. C.J.W. Kortmann (KBO)  03-11 

Mevr. A.C.M. Goedhart-v.d. Zwet (KBO) 23-11 
Dhr. A.R.L. Slengard (KBO)   28-11  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Overleden 
Mevr. M.F. van Dorp-van Eersel (PCOB) 14-10 
Dhr. F.J. v.d. Munckhof (KBO)  01-10 
Mevr. H. Verzaal-van Dijk (PCOB)  18-09 
Mevr. G. Weststeijn-Weststeijn (PCOB) 15-09 
Dhr. C. Verdel (PCOB)   29-08 
Mevr. M.A. van Rijswijk (PCOB)  19-08  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 
Nieuwe leden 
Mevr. L. van Loon 
Dhr. A.F.R. Hogendoorn 
Van harte welkom bij de PCOB. 

Lief en leed 

Pijpenac e ‘Vol op het orgel’  
Een van de weinige authen eke Steinmeyer-orgels in Nederland staat sinds 
1922 in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn. Vanaf januari 2020 zal dit 
orgel een noodzakelijke en grondige restaura e ondergaan. Kosten voor 
deze restaura e bedragen maar liefst € 150.000,00. S ch ng Vrienden van 
de Adventskerk is daarom een orgelpijpac e gestart om zoveel mogelijk 
gelden op te halen. Het orgel hee  in totaal 2.360 pijpen, die allemaal gea-
dopteerd kunnen worden. Er zijn pijpen te adopteren voor € 25,00, € 50,00 
en € 100,00 per stuk. Adop e van een heel register van 56 pijpen valt ook in 
het adop eplan. Meer informa e over de ac e is te 
vinden op: www.vriendenvandeadventskerk.info/
orgelac e 

Bezorging KBO-PCOB-magazine en Seniorennieuws 
Nu de bezorgwijken zijn samengevoegd, komt er één aanspreekpunt voor 
de bezorgers en de leden. Voor vragen over de bezorging of het niet ont-
vangen van de bladen kunt u bellen met Elly Slagter (06)-431 017 58. 
Tevens zijn wij op zoek naar bezorgers voor de op dit moment vacante 
wijken en bezorgers die, indien nodig, kunnen invallen als een bezorger 
een keer verhinderd is. De bezorgwijken beva en tussen de en en twin g 
adressen en de bladen worden en keer per jaar in de eerst week van de 
maand bezorgd. U kunt zich bij Elly Slagter aanmelden. 
Mogen wij op u rekenen? 
Bestuur KBO-PCOB  



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


