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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 februarinummer 2020 uiterlijk 10 januari bij de redac e van Seniorennieuws. 
Graag als Word-bestand aanleveren via e-mail. Het februarinummer verschijnt in week 6. 
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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Mede dankzij de mensen achter de vaste rubrieken zijn we er ook dit jaar weer in geslaagd om voor u 
en nummers van Seniorennieuws in elkaar te ze en. 

Wij wensen lezers en correspondenten gezellige Kerstdagen, een rus ge jaarwisseling en een gezond 
2020. 
De redac e 

Van redac onele medewerkers tot onze lezers: 
wij wensen iedereen het allerbeste in het komende jaar! 



Column 

Dagvulling 
Wat ik eigenlijk uitvoer nu ik met pensioen ben? 
Soms vraagt iemand dat in bedekte termen. Tot 
mijn verbazing begin ik dan te stamelen, alsof ik 
aangevallen word.  
De prak jk is dat de dagen zich vanzelf vullen. 
Een uitgewerkte vriendin had een geruststellend 
antwoord: “Je leven gaat gewoon door, alleen 
werk je niet meer.” Zo is dat. En oh, oh, wat je 
allemaal moet doen als je ouder wordt. Als je 
niet oppast, puilen je dagen uit. Alleen al om in 
stand te blijven, kun je de hele dag bezig zijn.  
Bewegen, bewegen: de geleerden schreeuwen 
het van de daken. Zo niet, dan is het einde snel 
nabij. Van bewegingsprofessor Erik Scherder, 
bekend van De Wereld Draait Door, mag je geen 
dag lanterfanten. Zelf mijdt hij de stoel als de 
pest.  
Met dat bewegen kun je druk zijn. Hup, voor de 
televisie, meedoen met Nederland in Beweging. 
Gaat wel snel hè, die pasjes? Op naar het zwem-
bad, banen trekken. Een eind wandelen. Op de 
fiets boodschappen doen. En vergeet de sport-
school niet. Is de dag al om? 
Nee, we moeten ook eten. En dat moet gezond. 
Anders worden we te dik en te vet en ook dan is 
het einde snel nabij. Dat vergt veel studie, want 
de tegenstrijdige adviezen vliegen ons om de 
oren. Nou moeten onze hersenen sowieso flink 
aan het werk blijven, anders slaat de demen e 
eerder toe. Dus ga maar een cursus doen, speel 
Wordfeud en lees de krant. 
Ze hebben het beste met ons voor. Bijkomend 
voordeel is dat we langer vrijwilligerswerk doen, 
op de kleinkinderen passen en als mantelzorger 
fungeren.  
Gestrest van al die adviezen en ac viteiten? Er 
gloort hoop. Er is nu een verouderingsexpert – 
zijn naam is David van Bodegom – die na onder-
zoek bij dieren concludeert dat we eerder slijten 
van snoeihard werken en intensief sporten. En 
ook van te veel eten trouwens. Een schildpad 
wordt niet voor niks zo oud.  
Dus neem de jd.  
Janny Eskes  

OSO-commissie Wonen 
Wie neemt het stokje over....? 
De commissie OSO-Wonen hee  zich onder voorzi er Dick 
Tempelaar ontwikkeld tot een serieuze overlegpar j. Nie e-
min is er door onder meer het gebrek aan bouwloca es in 
onze gemeente een toenemend tekort aan betaalbare 
(levensloopbestendige) woningen. Er 
moet dus nog heel veel gebeuren. 
We zullen daarbij Dick gaan missen en kij-
ken uit naar iemand die met name in het sociaal-
maatschappelijk domein thuis is en bij voorkeur een net-
werk hee . Iemand die, naast de vergaderingen op elke der-
de donderdag van de maand, jd hee  de commissie te ver-
tegenwoordigen en van jd tot jd bereid is zijn nek uit te 
steken. Iemand die het gehele spectrum overziet en onder-
handelingsvaardigheden hee . Kortom een veelkunner!  
Voor aanmelding of het inwinnen van meer informa e 
kunt u contact opnemen met de secretaris Bob Koning, e-
mail: bobkoning45@gmail.com. 
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Tienduizenden ouderen 
lopen extraatje AOW mis 

De hel  van het aantal gepensioneerden dat recht hee  op 
een aanvulling op hun AOW-uitkering krijgt die niet en be-
landt daardoor onder het bijstandsniveau. Volgens de Alge-
mene Rekenkamer doet ongeveer 50 procent van de recht-
hebbende huishoudens geen beroep op de zogeheten AIO-
uitkering. Dat is een aanvulling op de AOW voor mensen 
die te weinig AOW-rechten hebben opgebouwd om boven 
het bestaansminimum uit te komen, bijvoorbeeld omdat ze 
in het buitenland hebben gewoond. Volgens de rekenkamer 
gaat het vooral om 70- en 80-plussers die de aanvullende 
uitkering niet aanvragen. Daarnaast gaat het vaak om men-
sen die al jd in Nederland hebben gewoond. In die gevallen 
gaat het dan om paren waarbij de oudste partner al AOW 
krijgt en de jongste niet, terwijl het gezamenlijke inkomen 
niet boven de bijstandsgrens uitkomt. Zij komen in aanmer-
king voor een tegemoetkoming maar vragen die lang niet 
al jd aan bij de Sociale VerzekeringsBank (SVB), de instan-

e die ook de AOW-uitkeringen maandelijks overmaakt. 
Mocht u vragen hebben over de hier bedoelde AIO-
uitkering, schroom niet contact op te nemen met een HUBA 
of een VOA van uw ouderenorganisa e.  



Cryptokruis 
Van dit kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryp sch omschreven. U kunt deze vier woorden vóór 
11 januari 2020 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. Onder de goede inzenders worden drie 
cadeaubonnen verloot. 

Horizontaal: 
1 Pedicure (10); 10 Geld beuren; 11 Negen-
daagse gebedsoefening; 13 Vreemde munt; 
15 Toiletar kel; 16 Deel van de bijbel; 18 Des-
sert; 20 Als gast verblijven; 23 Ne o; 24 Hijs-
toestel; 26 Schrijflijn; 27 Groente; 28 Elk; 
30 Steen; 31 Ruig; 32 Vervoersmaatschappij; 
33 Rij; 35 Dierenverblijf; 36 Dwarshout; 
37 Muziektempel; 38 Verscheidenheid; 
39 Maanstand; 41 Plaats in Gelderland; 
43 Gebogen been; 44 Bruto; 45 Toiletar kel; 
47 Oppervlaktemaat; 49 Smekend verzoek; 
51 Telwoord; 52 Herbergier; 54 Bevlieging; 
55 Vis; 56 Kerkdorp; 58 Voertuig; 59 Franse 
n.v.; 60 Vochthoudend; 61 Plech ge belo e; 
63 Europese hoofdstad; 65 Handwerken; 
67 Die zaak, daar zit een luchtje aan (10). 
 
Ver caal: 
1 Vanaf; 2 Persoonlijk voornaamwoord; 
3 Stekelhuidig dier; 4 Zangstem; 5 Zoon; 
6 Voegwoord; 7 Projec el; 8 Kort ogenblik; 
9 Oproer; 10 Reistas; 12 Bekend; 14 An ; 
17 Verzamelaar van speelgoed? (10); 
18 Twee dieren om je nek (10); 19 Afdeling; 
21 Dwaas; 22 Rondzang; 23 Gevangenis; 
25 Duch g; 27 Doorsnee van een loop; 
29 Gesel; 31 Onderworpen; 34 Gesloten; 
35 Scharnier; 40 Gezang; 42 Volzin; 44 Plegen; 
46 Nachtvogel; 47 Bloeiwijze; 48 Plaats in 
Noord-Brabant; 50 Mop; 52 Kennis bezi en; 
53 Benadelen; 56 Arabische rechter; 
57 Smart; 60 Windrich ng; 62 Aanwijzend 
voornaamwoord; 64 Na dato; 65 Uitroep; 
66 Lengtemaat. 
 
Oplossing uit nr. 9 
BOEIENKONING - LICHTBEELDEN – PEDAAL-
RIDDER – SEPTEMBERDAG 
 
1e prijs: Th. Jansen; 
2e prijs: B. Van der Kwaak; 
3e prijs: T. Van Har ngsveldt. 

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 € 30,00 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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De premie zorgverzekeringen in 2020 

Medio november zijn de premies 2020 bekend gewor-
den. Gemiddeld s jgen de premies, zo blijkt uit een 
publica e van MoneyView, met 2,2%. Dat is lager dan 
de door het ministerie van VWS verwachte 3,5% pre-
mieverhoging. We moeten hierbij wel een aanteke-
ning maken. Er zijn zorgverzekeraars die de premie 
(beperkt) verlaagd hebben en er zijn zorgverzekeraars 
die de premie met meer dan 5% hebben verhoogd. 
Voor de duurste variant betaalt u maar liefst 23% 
meer dan de goedkoopste. Dat geldt zowel voor de 
natura- als de res tu epolis. 

Verlaagde kor ng collec viteiten 
Verzekerden die in een collec viteit zijn verzekerd zien 
dus wel de premie 2020 ten opzichte van 2019 ver-
hoogd, maar dat komt mede door verlaging van het 
kor ngspercentage van de collec viteit! 
Aanvullende verzekeringen 
De premie voor en inhoud van de aanvullende zorgver-
zekeringen kunnen ook gewijzigd zijn, dat is een besluit 
van iedere zorgverzekeraar op zich. Kor ngspercenta-
ges hierop kunnen ook onderwerp van onderhandeling 
zijn van collec viteiten met de zorgverzekeraar. ! 

Speciale verzekering voor minima in Alphen 
Wie een gering inkomen en vermogen hee , kan mogelijk gebruik maken van de collec eve zorgverzekering die de gemeente 
Alphen aan den Rijn hee  afgesloten met Zorg en Zekerheid. De premie voor de collec eve verzekering (basis en aanvullende 
verzekering) is lager dan de gewone verzekering bij Zorg en Zekerheid en de dekking is uitgebreider.  
Wie al verzekerd is bij Zorg en Zekerheid kan per de eerste dag van de volgende maand overstappen naar de collec eve ver-
zekering. Wie zijn verzekering elders hee  afgesloten kan tot 1 januari overstappen naar deze verzekering. 
Meer informa e is te vinden op www.gezondverzekerd.nl. Bijstandsgerech gden kunnen zich via de site aanmelden. AOW-
gerech gden doen dit via het Serviceplein. 
De maximale bedragen voor wat betre  inkomen / vermogen zijn:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandpremie collec eve zorgverzekering gemeentepolis per 01.01. 2020: 

Veel verzekeraars, geven bij vooruitbe-
taling in 2019 van de jaarpremie van 
2020 een kor ng van 1,5 %. Wie van 
deze regeling nog geen gebruik maakt 
en het wel wil doen, dient de polis 
z.s.m. aan te passen. 
Vooruitbetaling van de jaarpremie kan 
ook interessant zijn in verband met de 
vermogensbelas ng en de berekening 
van de eigen bijdrage aan het C.A.K. in 
verband met de Wet Langdurige zorg 
(Wlz) en mogelijk de huurtoeslag voor 
2020 die gebonden is aan een inko-
mensgrens. 



Fietsmaatjes 
Afgelopen juli heb ik van de arts (geriater) te horen gekregen dat ik Alzheimer heb, wel in een vroeg sta-
dium. Ik mag geen auto rijden en fietsen is mij ook afgeraden. Ik mag wel wandelen en dat wordt mij 
wel aangeraden. Dat doe ik ook veel. 

Op een middag kwam onze buurvrouw en vroeg of ik 
fietsmaatje wilde worden. ‘Fietsmaatjes’ is fietsen met 
twee personen op een DUOFIETS, een ‘VRIJWILLIGER’ is 
de persoon die de fiets bestuurt en ‘GAST’, dat ben je 
zelf. Aan onze buurvrouw heb ik ja gezegd en dat hee  
zij doorgegeven aan de persoon die bezig is met de op-
bouw van Fietsmaatjes.  
Dezelfde avond werd ik gebeld en werd er een afspraak 

gemaakt om naar Leiden te fietsen, omdat op die dag (21-09-2010) Alzheimer-dag was. Alle fietsmaatjes 
uit de omgeving zijn daar gekomen en wij uit Alphen aan den Rijn als nieuwelingen. Ik heb maar liefst 60 
kilometer samen met de vrijwilligster gefietst! 
 
Tot slot: fietsmaatjes is niet alleen voor Alzheimer-pa ënten, maar voor al diegenen die nog graag 
willen fietsen en dat niet meer zelfstandig kunnen. 
Wil je meer weten, kijk op dan op internet bij h ps://fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl. 

Bibliotheek Rijn en Venen organiseert in de-
cember vele leuke workshops en ac viteiten 
speciaal voor schi erende senioren. 
Alle ac viteiten zijn gra s. Voor een aantal 
ac viteiten is het wel van belang om je aan te 
melden. 

www.bibliotheekrijnenvenen.nl 
senioren@bibliotheekrijnenvenen.nl 
infobalie in de bibliotheek 
telefonisch: (0172) 47 57 71 
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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: in december en januari is er geen voorstelling in het kader van Castellum Overdag. 
De film: in samenwerking met het OSO wordt elke maand op de eerste donderdag een film geselecteerd. Toegangsprijs be-
draagt € 7,50 p.p., incl. een kopje koffie of thee vooraf. De voorstellingen zijn op donderdag 5 december en donderdag 9 janu-
ari 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 december 
Fisherman’s Friends 

Een hartverwarmende film ge-
baseerd op het waargebeurde 
verhaal van een groep vissers 
uit Cornwall die met zijn zee-
mansliederen onverwacht de 
hitlijsten van Engeland be-
stormt. Als de bijdehante Dan-
ny, een muziekproducent uit 
Londen, de Fisherman’s Friends 
op de kade ziet zingen, wordt 
hij gegrepen door hun optre-
den. Danny is vastberaden een 

platencontract voor ze af te sluiten, maar deze vissers zijn 
behoorlijk eigenwijs. Door hun oprechte en onbevangen ka-
rakter leert Danny wat uiteindelijk echt belangrijk is in het 
leven. 

CinePlus januari 
Judy 
Renée Zellweger is de legenda-
rische Judy Garland in de gelijk-
namige speelfilm Judy. Nadat 
haar carrière in Amerika op een 
laag pitje is komen te staan, 
reist Judy in 1968 af naar Lon-
den voor een reeks uitverkoch-
te theatershows. Hiermee 
hoopt ze genoeg geld te verdie-
nen om een stabiel leven te 
kunnen creëren voor haar kin-
deren die in Amerika zijn ach-
tergebleven. Ondersteund door 
bekende liedjes als ‘Somewhere Over the Rainbow’, vertolkt 
Renée op indrukwekkende wijze de rol van deze grootsheid 
en laat zien hoe fragiel en kwetsbaar Judy Garland was. 

Wat betekent de Geldmaat voor u?  
Misschien hebt u al een gele geldautomaat zonder banklogo bij u in de buurt. Dat is de nieuwe Geldmaat, die in 2019 en 
2020 de geldautomaten van drie banken gaat vervangen. Bij de Geldmaat kunt u contant geld opnemen met uw eigen 
bankpas. 

Veilig geld halen 
Veel mensen gebruiken graag de geldautomaat in het bankkantoor om geld te pinnen. Ze vinden 
het binnen veiliger dan buiten. Bovendien kunnen ze dan al jd even het personeel om hulp vra-
gen. Pinnen in het bankkantoor kan in de toekomst niet meer. Maar de nieuwe Geldmaten ko-
men wel op veilige plekken te staan. Zo kunt u toch in een vertrouwde omgeving geld halen en is 
er al jd iemand in de buurt. 
Waar komen de Geldmaten? 
Op de website van Geldmaat kunt u zien waar de geldautomaten staan. In de planning kunt u 

zien wat er dit kwartaal in uw gemeente gaat veranderen. Als de geldautomaat bij u in de buurt gaat verdwijnen, wordt dit 
ongeveer vier weken van tevoren met een s cker met informa e op de automaat aangegeven. Als u minstens één keer per 
vier weken geld haalt, zult u dus nooit verrast worden. Geldmaat plaatst al jd eerst de nieuwe automaat voordat de oude 
wordt weggehaald. De nieuwe Geldmaat kan verder weg of dichterbij liggen dan u gewend bent. 
Ook voor mensen met een beperking 
Geldmaat zorgt ervoor dat contant geld halen mogelijk is voor iedereen. Daarom overlegt Geldmaat met ouderenorganisa-

es en met organisa es voor mensen die niet of minder goed kunnen zien. In de toekomst kunt u ook tegen een geldmaat 
praten, zodat het voor mensen met slecht zicht makkelijker wordt om het apparaat te bedienen. Ook komt er in de toekomst 
braille op het toetsenbord. 
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Computer- en techniekhulp door het Gilde  
Een van de vele ac viteiten die het Gilde verzorgt, is 
het helpen van inwoners van Alphen aan den Rijn met 
computers en technische zaken. Deze zijn te verdelen in 
de onderstaande groepen: 
Computervaardigheid 
Computervaardigheid is bedoeld voor deelnemers die al 
enige ervaring hebben met Windows-computers en de-
ze ervaring ook willen onderhouden of uitbreiden. Voor 
het (eventuele eerste) gebruik van smartphones, tablets 
en e-readers kunt u ook terecht bij Computervaardig-
heid. 
U wilt graag behendiger worden in het gebruik van be-
staande programma's zoals mailen, interne en, Office 
etc. Of graag willen leren werken met nieuwe program-
ma's maar daarbij onze ondersteuning pre g vindt.  
Niet via een uitgebreide cursus, maar gewoon met indi-
viduele begeleiding van een deskundige vrijwilliger die u 
wegwijs maakt in het gewenste onderwerp. Enkele 
voorbeelden zijn: 

Foto's of video's overze en en bewerken 
Fotoalbums maken 
Skypen of face- men 
Social media  
Privacy instellingen 
programma's updaten 
Backuppen 
Koppeling computer - tablet/smartphone 

Als u thuis op een laptop of tablet werkt, is het wense-

lijk dat u die meeneemt. In sessies van maximaal twee 
uur (ochtend of middag) haalt u uw kennis op. Het aan-
tal sessies wordt in onderling overleg bepaald. Loca es 
en kosten: 
Driehoorne € 2,50 per sessie incl. koffie/thee 
Swaenswijk € 5,00 per sessie excl. koffie/thee 
Het is tevens mogelijk - indien het voor u fysiek erg 
moeilijk is naar de loca es te komen - om bij u thuis 
computervaardigheid bij te brengen. Wij verzoeken u 
wel dit van tevoren aan te geven.  
Technische hulp aan huis 
Is er geen hulp in uw directe omgeving beschikbaar en u 
hebt een beperkt inkomen, dan kan het Gilde u mogelijk 
van dienst zijn. Onze vrijwilligers helpen/adviseren bij: 
Computerproblemen 
zoals internetaanslui ngen, printerproblemen, monitor-
instellingen, so ware-instellingen, wifi, modems en rou-
ters etc. Computeronderdelen vallen buiten de hulp 
(harde schijf of geheugen vervangen). 
Instellen van tv, video, dvd, radio, problemen met pro-
vider 
Instellen van telefoon en mobiele telefoon 
Advies bij aanschaf van bovengenoemde apparaten 
Voor informa e en afspraken kunt u het Gilde kantoor 
bellen of bezoeken: 
maandag, dinsdag en woensdag van 13:00 tot 16:00 uur 
donderdag en vrijdag van 10:00 tot 13:00 uur, telefoon 
(0172) 24 22 32, e-mail: info@gildealphenaanderijn.nl. 

Rijbewijs 75-plussers jdelijk verlengd 
De jdelijke verlenging van de geldig-
heid van het rijbewijs voor 75-plussers 
met maximaal één jaar, gaat per 1 de-
cember 2019 in. Dat hee  minister Co-
ra van Nieuwenhuizen (Infrastructuur 
en Waterstaat) 13 november in een 
brief aan de Tweede Kamer laten weten. 
U moet, vóór de verloopdatum van uw rijbewijs, een Gezondheids-
verklaring hebben ingediend bij het CBR. Ook gelden nog een paar 
andere voorwaarden. U ontvangt daarna bericht van het CBR. 
Daarin staat of u wel of niet in de regeling valt. 
Als u uw verlopen rijbewijs mag blijven gebruiken, gelden wel een 
paar extra regels. U kunt alleen in Nederland rijden, dus niet in het 
buitenland. U mag niet met vrachtwagen of bus rijden en uw ver-
lopen rijbewijs is niet geldig als legi ma ebewijs. 

Financiële hulp bij plaatsing 
in verpleeghuis of bij overlijden 

De plaatsing in een verpleeghuis of een ande-
re instelling in het ka-
der van de Wet Lang-
durige zorg (Wlz) kan 
op zichzelf al heel in-
grijpend zijn. Dat geldt 
niet alleen voor de 

emo onele, maar ook de financiële kant.  
Wie hier meer over wil weten, kan een be-
roep doen op een Vrijwillig Ouderen Advi-
seur of een van de belas nghulpen (HUBA’s). 
Hetzelfde geldt voor de financiële gevolgen 
in verband met het overlijden van een part-
ner. 



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: Prins Bernhardlaan 8, 2405 VZ Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 42 75 00,  
e-mai: info@par cipe.nu  
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 

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

Di 03/12 The Goldfinch 
Di 10/12 De Patrick 
Di 17/12 The Best of Dorien B 
Di 24/12 Official Secrets 
Di 07/01 Marriage Story 
Di 14/01 Luce 
Di 21/01 And Then We Danced 
 
Bonifaciuskerk 

20/12 Kerstconcert Crescendo 
Kerk open 6.30 uur Toegang gra s 

 
Oudshoornse kerk 

Ensemble Lumaka 
16/01 20.15 uur € 21,00 p.p. 

Info en kaartverkoop: www.cornelisdevlaming.nl 
en www.theatercastellum.nl 
 

Adventskerk 
17/01 20.00-22.00 uur 

Nieuwjaarsconcert Gouwestem 
Kaarten à € 15,00 bij de kerk. 

Filosofisch café 
Vrijdag 13 december 
20.00 uur.  

Welzijn in de par cipa emaatschappij 
Toegang € 7,50, incl. 2 consump es 
Wijkcentrum Kerk en Zanen, Oude Wereld 51-59 
 
S ch ng WerkVinden 

Dinsdag 17 december 
13.30 tot 16.00 uur.  

Workshop: ‘Welk werk past bij mijn gedrag, talen-
ten en drijfveren’ 
Adres: Ambonstraat 1c te Alphen aan den Rijn. 
Kosten voor deelname: € 15,00 (leden € 12,50) 
Aanmelden: website www.werkvindenalphen.nl  
 
Wijkcentrum Swaenswijk 

Har alen 
20/01 14.00 uur  

Bijeenkomst over har alen: wat is har alen, hoe 
ontstaat het, wat kan de huisarts en de specialist 
ermee?  Spreker huisarts Jaap Eysink Smeets. 
Ingang Wijkcentrum Swaenswijk aan de Jongkindt 
Conincsktraat 2b. Entree € 5,00, incl. 2x gra s 
koffie/thee. 
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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 

Afgelopen maand ontving de ASVA van onze landelijke 
organisa e de Federa e Algemene Seniorenverenigin-
gen (FASv) een nieuwsbrief waarin aandacht wordt ge-
vraagd voor het feit dat de ANBO op onrechtma ge 
wijze een ledenwerfac e per mail onder oud-leden is 
gestart. 
Ik spreek over onrechtma g omdat voor het verzenden 
van de mail kennelijk gebruik is gemaakt van e-mail 
gegevens van oud-ANBO-leden. Waarom is dat belang-
rijk? In mei 2018 is de Algemene verordening gegevens-
bescherming (Avg) in werking getreden. Deze wet ver-
plicht organisa es gegevens te vernie gen van perso-
nen die niet meer aangesloten zijn bij de betreffende 
organisa e. Blijkbaar is dat bij de ANBO niet gebeurd. 
Door het alsnog gebruiken van de betreffende per-
soonsgegevens is volgens de privacywetgeving een da-
talek ontstaan. 
Daarnaast wordt bij de ontvanger van de betreffende e
-mail de indruk gewekt dat hij/zij lid geworden is van de 
ANBO, hetgeen misleidend is. Wat hee  de ANBO be-
wogen om over te gaan tot het verzenden van een der-

gelijke mail? Te meer omdat de ANBO in televisiespot-
jes aandacht vraagt voor misleiding van senioren. 
De FASv concludeert dan ook terecht dat er voldoende 
redenen zijn om het datalek te melden bij de daarvoor 
bestemde autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Voor de volledige inhoud van de nieuwsbrief van de 
FASv verwijs ik u naar elders in het ASVA-katern. 
ASVA-leden waarvan het e-mailadres bij de ledenadmi-
nistra e bekend is, hebben medio november van ons 
een mail ontvangen met een advies hoe te handelen als 
zij de betreffende ANBO-mail hebben ontvangen.
Is uw e-mailadres niet bij ons bekend, maar hebt u wel 
de ledenwerfmail van de ANBO ontvangen, handelt u 
dan overeenkoms g het in de nieuwsbrief van de FASv 
gegeven advies. 
Tevens verzoek ik u mij te melden als u de betreffende 
ledenwerf mail hebt ontvangen.  

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

Zet alvast in uw agenda : 

donderdag 9 januari Nieuwjaarsreceptie 

woensdag 19 februari Bingo-middag 
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Van de voorzi er 



Najaarsbijeenkomst 
De najaarsbijeenkomst is goed bezocht, onze gast-
spreker notaris Johan Wolterink sprak 
over erfrecht en levenstestament. 
Ac viteiten 
Het kerstdiner is nu al een doorslaand 
succes: binnen een week was het volge-
boekt. Onderaan deze pagina de uitnodi-
ging voor de nieuwjaarsrecep e. 

Zorgverzekeringen 
Een overzicht van de premies zijn gepubliceerd op 

de website of opvraagbaar bij het secre-
tariaat. 
 
Tot slot: 
vanaf deze plaats wenst het bestuur u 
pre ge feestdagen en een gezond 2020. 

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 december zijn jarig: 
02/12 de heer J.A.M. Goldschmitz 
07/12 de heer R.W. van der Veer 
07/12 mevrouw C. van der Toorn-de Mos 
10/12 mevrouw M. Fries 
13/12 mevrouw S.W. van Dorp-Slingerland 
17/12 mevrouw A.C. Niessink-Pe erson 
18/12 de heer A. Reumerman 
18/12 mevrouw C. Redelijkheid 
20/12 de heer R.R. van der Bilt 
23/12 de heer H.M. van Vliet 
24/12 mevrouw I.P. van Es-Schouten 
28/12 de heer A. Vreugdenhil  
 
Wij feliciteren u van harte. 
 
 
 
 

In de maand januari zijn jarig: 
02/01 mevrouw A.E. Siemons-Baars 
06/01 mevrouw M. Engelen-Vos 
08/01 mevrouw S. van den Elshout-Heetveld 
09/01 de heer C.P. Slikkerveer 
15/01 mevrouw T.M. Hoffman 
15/01 mevrouw A.M. van Heteren-Rijkbost 
21/01 de heer M.C.J. Meijer 
24/01 mevrouw M.A.E. van Asperen-Lagas 
27/01 mevrouw J. Oudshoorn- van Leeuwen  
 
Wij feliciteren u van harte. 
 
Overleden: 
de heer J. van der Kleijn 
mevrouw D.A.M. de Bruijn 
de heer P. Nieudorp  
 
Wij wensende de nabestaanden veel sterkte. 
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Uitnodiging nieuwjaarsrecep e 
Het ASVA bestuur nodigt u uit voor onze nieuwjaarsrecep e. 
Op donderdag 9 januari 2020 van 15.00 uur-17.00 uur bent u van harte welkom 
om te toosten op het nieuwe jaar in de Gemeentezaal van de Goede Herderkerk, 
ten Harmsenstraat 16, te Alphen aan den Rijn.  
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ANBO voor de tweede keer in de fout  

Ter herinnering 
In 2017 ontvingen leden van plaatselijke verenigin-
gen in Oost-Nederland een brief van de ANBO waar-
in werd gezegd dat ze alleen bij een bepaalde zorg-
verzekeraar kor ng op de premie konden krijgen als 
ze lid waren van de ANBO. De ANBO claimde dat zij 
als enige ouderenorganisa e die kor ng had bedon-
gen. Dat bericht was misleidend en onjuist; ook via 
de FASv hadden ouderen recht op premiekor ng. 
De ANBO was daarvan op de hoogte, maar vond 
haar ‘ledenwervingsac e’ toch een groot succes.  
 
De ANBO nogmaals in de fout 
Op 7 november jl. kwamen de eerste verontrusten-
de signalen bij de FASv-secretaris binnen van oude-
ren die op hun e-mailadres onderstaand bericht van 
de ANBO ontvingen:  
Welkom bij ANBO! 
Wat fijn dat u lid geworden bent van ANBO. Wij he-
ten u van harte welkom. U ontvangt de eerstvolgen-
de werkdag per e-mail uw lidmaatschapsnummer. 
Daarmee kunt u direct gebruikmaken van onze dien-
sten. In die mail vindt u ook meer informa e over 
ANBO, ledenportal Mijn ANBO, ons magazine, de 
Raad & Daad Advieslijn en ons ledenvoordeel. Wilt u 
al eerder gebruikmaken van onze diensten? Neemt 
u dan even telefonisch contact op met onze leden-
service via 0348 - 46 66 90 (geopend op werkdagen 
tussen 10:00 en 15:00 uur). Ik wens u veel profijt en 
plezier van uw lidmaatschap. 
Hartelijke groet, 
Liane den Haan 
Directeur-bestuurder 
Deze ouderen waren al jaren lid van een plaatselijke 
vereniging die is aangesloten bij de FASv. 
De inhoud van het bericht is onjuist; de ouderen 
meldden zich niet aan voor een lidmaatschap bij de 
ANBO. 
 
 
De ouderen vonden het ANBO-bericht in miderend 

en vroegen zich af wat ze moesten doen. Niets 
doen is een op e, maar beter is het om een korte 
reac e op de brief te geven: ‘Ik ben geen lid van de 
ANBO en ik wil geen lid worden.’ Dan is het voor 
een ieder – ook later - duidelijk dat de oudere dit 
lidmaatschap ontkent en evenmin wil aanvaarden. 
De procedure die de ANBO volgt, is onrechtma g 
nu er gebruik werd gemaakt van een adressenbe-
stand dat niet gebruikt had mogen worden. In het 
kader van de privacyregels van de Algemene veror-
dening gegevensbescherming (AVG) had de ANBO 
de gegevens moeten vernie gen toen de oudere 
het lidmaatschap van de ANBO opzegde. Kennelijk 
is dat niet gebeurd. 
Van ouderen die met de ANBO-ac e geconfron-
teerd werden, hoorde ik dat de ANBO een excuus-
brief stuurt als de oudere zijn of haar ongenoegen 
aan de ANBO kenbaar maakt over het 
‘opgedrongen’ lidmaatschap. 
De handelwijze van de ANBO is een kwalijke zaak, 
omdat ze ouderen een vermeend lidmaatschap op-
dringt. Het aantal klachten dat bij de FASv is bin-
nengekomen is – tot nu toe - beperkt; het waren 
boze, alerte ouderen die reageerden. Niet bekend is 
hoeveel ouderen niet reageren maar wel ongerust 
of onzeker zijn over de gevolgen van de brief en 
denken dat ze werkelijk lid zijn geworden van de 
ANBO en contribu eplich g worden. 
In deze kwes e moeten kwetsbare ouderen tegen 
de ANBO worden beschermd.  
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Ziekenhuizen moet af van rompslomp! 
Joop Blom van de gezamenlijke commissie Zorg, Welzijn en Wonen schreef een ar kel naar aanleiding 

van het ING-rapport waarover in diverse kranten al is geschreven. 

Ziekenhuizen moeten digitaal! Om de dreigende perso-
neelstekorten in de ziekenhuizen het hoofd te bieden, 
moet de produc viteit fors omhoog. 
Dat kan door meer processen te stroomlijnen en vooral 
door te digitali-
seren. Aldus het 
rapport dat ING 
onlangs publi-
ceerde. 
De zorgkosten 
Uit de grafiek 
blijkt hoe de 
kosten van de 
zorg per inwo-
ner in 2018 ver-
deeld zijn over 
de genera es. 
Vlak na de geboorte zijn de ‘aanloopkosten‘ van het le-
ven wat groter dan daarna, de kosten van vrouwen in 
de vruchtbare lee ijd zijn wat groter dan die voor man-
nen. Na de 75-jarige lee ijd nemen de kosten per inwo-
ner stevig toe. Nu is het wel zo, dat overlijdens in deze 
periode het aantal inwoners doet afnemen maar de ge-
zondheidszorg hee  het mogelijk gemaakt dat de men-
sen in Nederland gemiddeld ouder worden dan vroeger 
en dat neemt ieder jaar nog toe! De kosten die dit met 
zich meebrengt, zijn niet alleen verpleeghuiskosten 
(€ 90.000 per persoon per jaar), de kosten van de wijk-
verpleegkundigen, maar zeker ook de kosten van het 
ziekenhuis, waar steeds meer mogelijkheden worden 
ontwikkeld om ook ouderen langer te laten leven. 
Hoofdlijnenakkoord 
In het zogenoemde ‘Hoofdlijnenakkoord’ dat de zieken-
huizen, zorgverzekeraars en de overheid zijn overeenge-
komen voor 2019 t/m 2022, is afgesproken dat de zie-
kenhuizen zich gaan bezinnen op de inrich ng van hun 
organisa e en werksystemen om de jaarlijkse te grote 
s jging van de kosten van de zorg te laten stoppen. De 

meest moderne mogelijkheden om controles en opera-
es en andere ingrepen mogelijk te maken, worden 

meestal snel aangescha . Vaak op advies van de me-
disch specialisten (en soms te veel omdat alle ziekenhui-

zen dit willen 
hebben vanwe-
ge de ‘concur-
ren e!’). Maar 
het invoeren 
van moderne 
hulpmiddelen 
en efficiëntere 
werkwijzen in 
de verpleging 
blij  achter. En 
dat gevoegd bij 
het feit dat het 

personeelstekort in de sector zorg en welzijn in de ko-
mende jaren naar verwach ng oploopt naar meer dan 
100.000, doet ons vrezen voor de toekomst. 
Wat willen en kunnen wij? 
Wij ouderen willen dat de goede ziekenhuiszorg behou-
den blij , maar wij moeten ook beseffen dat de moder-
nisering van de ziekenhuizen nodig is om een goede, 
betaalbare gezondheidszorg te realiseren. Daarbij moe-
ten wij voor lief nemen, dat de ziekenhuisopnames op 
een verantwoorde manier steeds korter worden. Na een 
ziekenhuisopname thuis, in een zorghotel of andere j-
delijke zorginrich ng verder opknappen of revalideren, 
bespaart kosten en leidt tot een aanmerkelijke afname 
van de belas ng van de ziekenhuisverpleging. 
 
Een p tot slot: probeer uw kleinkinderen ervan te 
overtuigen dat werken in de zorg een goede toekomst 
kan bieden. Ook dat kan helpen om het personeelste-
kort te beheersen! 
 
Joop Blom  



Redacteur KBO-PCOB-katern: 
Carien Mensink-Ferguson Braamhorst 52, 2402 PV Alphen aan den Rijn 
e-mail: carienferguson@hotmail.com 
Coördina e bezorging bladen: 
Elly Slagter, telefoon (06) 431 017 58 
 
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 

Een terugblik en een blik vooruit 
Op de drempel van 2020 is het een goed moment om 
terug te blikken en vooruit te kijken. Zowel landelijk als 
plaatselijk werden er in 2019 stappen gezet in de sa-
menwerking tussen KBO en PCOB. Met de uitgave van 
een KBO-PCOB Magazine zonder katernen werd het ook 
mogelijk de bezorgwijken van KBO en PCOB samen te 
voegen. Naast de bezorgers staken ook de HUBA’s, 
VOA’s, de bezoekdames van Lief en Leed en de vrijwil-
ligsters van de soos weer de handen uit de mouwen 
voor onze leden. Vanzelfsprekend hebben we al die 
helpende handen hard nodig, dus ook langs deze weg 
willen wij hen namens u voor hun inzet bedanken. Ook 
bestuurlijk was de plaatselijke samenwerking hecht. 
Voor 2020 willen de beide besturen die samenwerking 

nog verstevigen. Verder willen we nagaan of we naast 
het bestaande programma andere ac viteiten kunnen 
opstarten, om zo elkaar meer te ontmoeten. We rich-
ten onze blik niet alleen naar binnen, dus het werven 
van nieuwe leden is harder nodig dan ooit. Verder zul-
len we er in OSO-verband bij de gemeente voor blijven 
ijveren om te zorgen voor de noodzakelijke voorzienin-
gen zodat u zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen 
huis kan blijven wonen, én te zorgen voor uitbreiding 
van bestaande voorzieningen of nieuwe voorzieningen 
als thuis wonen niet langer mogelijk is. 
Het bestuur wenst u een zalige en gezegende Kerst, alle 
goeds maar bovenal een gezond 2020!  
Besturen KBO en PCOB  
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Contribu e PCOB 2020 
Begin januari 2020 ontvangt u de acceptgiro voor de contribu e 2020. Het bestuur hee  in zijn vergadering van 19 septem-
ber 2019 de contribu e voor 2020 op hetzelfde bedrag vastgesteld als in 2019.  
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw contribu e zo spoedig mogelijk over te maken na ontvangst van de acceptgiro? Zo voorkomt 
u dat wij aanmaningen moeten sturen, en dat voorkomt weer onnodige kosten. 
Wilt u nog dit jaar uw contribu e overmaken? Ook dat is mogelijk. U kunt uw contribu e storten op bankrekening NL62 
RABO 0128 5352 88 t.n.v. de PCOB te Alphen aan den Rijn, onder vermelding van ‘contribu e 2020’. U 
ontvangt dan geen acceptgiro. Uiteraard is een hoger bedrag ook welkom…  
Anne-Marie Oudenes 



Nieuws van de ac viteitencommissie  

Als u dit Seniorennieuws leest, zi en we alweer in 
december en gaan we ons voorbereiden op de ko-
mende feestdagen. Gezellig thuis op de bank, met 
de kerstverlich ng aan. Op 17 december hebben 
we, zoals u weet, de kerstviering in Archeon; aan-
vang 10.00 uur met eerst een Heilige mis. Daarna 
drinken we gezellig met elkaar een kopje koffie, 

met de bekende appeltaart. Vervolgens 
genieten we van een lunch, vooraf-
gaand en aansluitend begeleid door 
muziek van een zanggroep. Ook heb-

ben we een loterij met mooie prijzen! 
Vergeet niet uw toegangsbewijs mee te nemen.  
Soos  
We beginnen het nieuwe jaar weer op dinsdag 7 
januari met een nieuwjaarsrecep e en daarna kun-
nen we nog klaverjassen, bridgen en rummikuppen 
(nog geen compe e). Tussendoor verwennen wij 
u met een drankje en een hapje. 

Dus voor alle duidelijkheid: 
03 december: laatste compe edag klaverjassen 
10 december: prijsuitreiking klaverjassen 
17 december: kerstviering in Archeon 
07 januari: nieuwjaarsrecep e 
14 januari: start klaverjascompe e 
 
Dit is het laatste Seniorennieuws van 2019. Ik wil 
alle lezers en leden van de KBO fijne feestdagen 
en een heel gelukkig nieuwjaar toewensen! 
Ineke Hoogervorst 
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Klaverjassen (KBO) 
De klaverjascompe e is bijna afgelopen en aan de prijsuitreikingen gaan we dan ook 
een feestelijk ntje geven. Zo hebben we voor de winnaar de ‘Fijke Slagter-
wisselbeker’ en bekers voor de eerste drie winnaars. Verder zijn er leuke prijsjes voor 
de opeenvolgende standen. 

Goed om te weten over uw zorgverzekering en over ouderenkor ng 

De zorgverzekering 
De KBO-PCOB Alphen aan den Rijn hee  een eigen collec e-
ve verzekering bij Zorg en Zekerheid afgesloten, die kor ng 
gee  op de te betalen premie. De kor ng bedraagt op de 
basisverzekering 2 % en op de aanvullende verzekering 7 %.  
Wie verzekerd is bij Zorg en Zekerheid en per de eerste van 
de volgende maand gebruik wil maken van de collec eve ver-
zekering, dient zichzelf hiervoor aan te melden (in de winkel 
in de Julianastraat of telefonisch (071) 582 58 25). Wie nu 
elders verzekerd is, kan tot 1 januari 2020 overstappen naar 
Zorg en Zekerheid.  
Wie een gering inkomen en vermogen hee , kan mogelijk 
gebruik maken van de collec eve zorgverzekering van de ge-
meente Alphen aan den Rijn, zie het ar kel in het algemene 
katern. 
 

De ouderenkor ng 
Benut € 1.596,00 ouderenkor ng 
De regels voor de ouderenkor ng zijn met ingang van 2019 
gewijzigd. Om als AOW’er in aanmerking te komen voor de 
maximale ouderenkor ng van € 1.596,00, mag uw persoonlijk 
verzamelinkomen niet hoger zijn dan € 36.783,00 (het gaat 
hier dus niet om het gezamenlijke verzamelinkomen!). Voor 
hogere inkomens valt deze heffingskor ng niet meer ineens 
terug naar (bijna) niets, maar wordt ze geleidelijk afgebouwd. 
Vanaf een inkomen van € 47.423,00 is de ouderenkor ng nul. 
Benut zoveel mogelijk ouderenkor ng door uw inkomsten en 
a rekposten goed te plannen. Kies bijvoorbeeld voor een iets 
langere loop jd van de lijfrente met een lagere jaarlijkse uit-
kering of creëer dit jaar nog een a rekpost. Dat kan tot € 
1.596,00 schelen! 
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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. 
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 
101 jaar: 
Mevr. N.P. Mik-Sanderse (PCOB)  19-01 
Mevr. M. Plompen-Aerts (KBO)  31-01 
95 jaar: 
Mevr. A.Th. de Jong-van Mazijk (PCOB) 21-12 
93 jaar: 
Mevr. H. Willemse-v.d. Rest (PCOB) 14-12 
Mevr. J. de Wind-van Zijl (PCOB)  22-12 
92 jaar: 
Mevr. W.M. Reyneveld (PCOB)  29-12 
Mevr. J. de Vries-Verkade (PCOB)  16-01 
91 jaar: 
Dhr. C. van Wijngaarden (PCOB)  14-12 
90 jaar: 
Dhr. N.P. van Kempen (KBO)  31-12 
Mevr. A.G. Haverkamp-de Jong (KBO) 11-01 
Mevr. T.I. Swart-v.d. Hoorn (PCOB)  28-01 
85 jaar: 
Mevr. C. Batelaan-de Ridder (PCOB) 07-12 
Mevr. A. Berkenbosch-v. Willigen (PCOB) 14-12 
Dhr. A. Rijnsburger (KBO)   18-12 
Mevr. M.J. v.d. Berg-Vijverberg (KBO) 22-12 
Mevr. H. Bos-Griffioen (PCOB)  26-12 
Dhr. P.T. van der Vlist (PCOB)  30-12 

Mevr. J.M. v. Tol-Vork (KBO)  11-01 
Mevr. E.D.M. van Deuren (KBO)  20-01 
80 jaar: 
Mevr. M.B.W. Valen jn-v.d. Pijl (KBO) 15-12 
Dhr. F.G. Rosbergen (KBO)   18-12 
Mevr. W.J.J. Eeken-Wagenaar (KBO) 21-12 
Mevr. A. Edes (KBO)    07-01 
Mevr. H.A.M. v. Klink-Dekker (KBO) 09-01 
Mevr. H.L. Pol (PCOB)   22-01 
Mevr. G. v. Rooijen-ten Donkelaar (PCOB) 31-01 
Mevr. E.J. Zwartjes-de Keijzer (KBO) 31-01 
Dhr. N.H.M.M. Zwartjes (KBO)  31-01 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
Jubilea 
65 jaar getrouwd: 
Echtpaar van Vliet-v.d. Tooren (PCOB) 08-01 
50 jaar getrouwd: 
Echtpaar Ederveen (PCOB)   09-12 
Echtpaar Boer-van Rijn (PCOB)  30-12 
Gefeliciteerd met dit heugelijke feit. 
 
Overleden 
Mevr. v.d. Sijs-Loos (KBO)   19-10 
Mevr. W.M. Vink-Bosman (KBO)  20-10 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 

Lief en leed 

Rec fica e 
In de rubriek Lief en Leed van Seniorennieuws nr. 9 stond bij ‘Overleden’ abusievelijk de naam van dhr. C. Verdel (PCOB) genoemd. Dit bleek echter onjuist. 
Hoe en waar dit misverstand kon ontstaan, is helaas niet meer te achterhalen. Het bestuur betreurt deze fout en biedt de heer Verdel en familie zijn oprech-
te excuses aan.                Bestuur 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


