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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 aprilnummer 2020 uiterlijk 10 maart bij de redac e van Seniorennieuws. Graag 
als Word-bestand aanleveren via e-mail. Het aprilnummer verschijnt in week 14. 
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 afgelopen weken kregen we bezoek van Ciara en Dennis. Normaal gesproken zien velen uit naar be-
zoek, maar deze bezoekers waren toch minder welkom. Hopelijk blijven de broers en zussen van Ciara 
en Dennis even weg, zodat wij weer op bezoek kunnen of bezoek ontvangen. De redac e wenst u een 
mooi en aangenaam voorjaar. 
De redac e 

Wie wind zaait, zal storm oogsten, 
ook al geef je ze nog zulke mooie namen 



Column 

Dagvulling 
Groen is gras, groen is gras, onder mijne voeten. 
‘k Heb verloren m’n beste vriend, ‘k zal hem 
moeten zoeken. 
Ineens schiet me dat oude kinderliedje te bin-
nen. Het is zeer toepasselijk, maar anders dan 
vroeger. Om in Alphen te blijven: dat groene 
gras staat wat mij betre  voor de vergrassing 
van de stad. En de verloren beste vriend voor de 
wilde en inheemse bloemen en struiken.  
Wethouder Kees van Velzen waarschuwde er 
een jaar of wat geleden al voor: je zult steeds 
meer gras in de bermen en de plantsoenen aan-
treffen. Een kwes e van bezuiniging. Van Velzen 
kon het weten, want die had het gras des jds in 
zijn portefeuille. En hoe meer het gemaaid 
werd, hoe goedkoper het was, want dan hoefde 
het maaisel niet afgevoerd te worden. Zijn de 
kleurrijke weilanden in de polder al verworden 
tot biljartlakens, nu kunnen we binnen de stad 
ook genieten van dit monotone tapijt.  
In de middenberm van de President Kennedy-
laan in het noordelijke deel van Ridderveld werd 
aanvankelijk een prach ge strook vol mei-
doorns, sleedoorns, rozenbo els en andere in-
heemse struiken aangelegd. Een lust voor het 
oog en fantas sch voor insecten. Dat zijn van 
die beestjes waarvan we er al 70 procent uitge-
roeid hebben. Na enige jaren werden deze strui-
ken teruggesnoeid tot een heg. Nog een jaar of 
wat later werden er grote stukken tussenuit ge-
haald. Drie keer raden wat daarvoor in de plaats 
kwam. Inmiddels is de hele middenberm omge-
turnd tot grasbaan. Ik weet wel: hier en daar 
doet de gemeente haar best de natuur tege-
moet te komen. Zie de natuurvriendelijke oe-
vers langs het Zegerpad, de lindebomen langs 
de Oranje Nassausingel (goed voor de bijen) en 
een enkele berm waar weidebloemen de kans 
krijgen. Maar van die beste vriend, die de na-
tuur kan zijn, zie ik in de stad veel te weinig te-
rug. Gemeente, kom op en help zoeken. Dan 
zingt die koekoek op het dak uit het versje mis-
schien ook weer een lied op zijn gemak.  
Janny Eskes  

OSO-commissie Wonen 
Ruimere regels voor recht op huurtoeslag 
De overheid hee  per 1-1-2020 de voorwaarden voor huur-
toeslag verruimd. De inkomensgrenzen zijn flexibeler ge-
worden. Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van uw 
huur, uw lee ijd en de samenstelling van uw huishouden. 
Het kan dus zijn dat u voorheen geen recht had op huurtoe-
slag en vanaf 1 januari 2020 wél. 
Het is dus niet meer zo dat u bij één euro te veel inkomen 
helemaal geen recht op huurtoeslag hebt. Boven en áán de 
‘oude’ inkomensgrenzen is een flink bedrag toegevoegd, 
waardoor een weliswaar aflopend (inkomensa ankelijk) 
recht op huurtoeslag ontstaat. Maar juist boven de oude 
bedragen kan voor veel mensen een huurtoeslag nu een 
welkome aanvulling op het inkomen betekenen. (Let op: de 
bedragen voor het maximale vermogen waarbij er geen 
recht meer op huurtoeslag is, zijn nìet aangepast, wel iets 
verhoogd.) 
Aan de hand van proe erekeningen enkele voorbeelden: 

Tweepersoonshuishouden (AOW-gerech gd), geza-
menlijk verzamelinkomen (dit is het inkomen vermin-
derd met a rekbare zorgkosten en/of gi en):              
€ 32.000,00; huur: € 700,00 per maand, inclusief         
€ 40,00 servicekosten. In 2019 recht op huurtoeslag: 
€ 0,00. In 2020 wordt dit €163,00 per maand. 
Eenpersoonshuishouden (niet AOW), verzamelinko-
men: € 23.000,00; huur: € 600,00 per maand, inclusief 
€ 40,00 servicekosten. In 2019 recht op huurtoeslag: 
€ 0,00. In 2020 wordt dit € 133,00 per maand. 

Wie nu recht hee  op huurtoeslag, kan deze direct aanvra-
gen. Voor 2020 moet dit in elk geval vóór 1 september 2021 
worden aangevraagd. 
De nieuwe inkomensgrenzen (verzamelinkomens) voor het 
recht op huurtoeslag zijn voor 2020: voor eenpersoonshuis-
houdens ca. € 30.500,00 en voor twee- of meerpersoons-
huishoudens ca. € 40.000,00. Ook dit blijkt uit proe ereke-
ningen. 
Meer weten? Maak een proe erekening op 
www.toeslagen.nl of neem contact op met de coördinator 
van de Huba’s van uw ouderenorganisa e. 
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Cryptokruis 
Van dit kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryp sch omschreven. U kunt deze vier woorden vóór 
11 maart 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 Breng ons maar iets har gs (10) ; 10 Koude 
schotel; 11 Gevangenis; 13 Wereldlandbouw- 
en Voedselorganisa e van de V.N.; 15 Venijn; 
16 Voorzetsel; 18 Stuk stof; 20 Doodshoofd; 
23 Plaats in Overijssel; 24 Bepaald weefsel; 26 
Neerslag; 27 Kalmte; 28 Cijfer; 30 Rivier in 
Nederland; 31 Drinkgerei; 32 De onbekende; 
33 Rivier in Nederland; 35 IJzerhoudende 
grond; 36 Maanstand; 37 Uit nalatenschap 
verkrijgen; 38 Rivier in Rusland; 39 Nummer; 
41 Een weinig; 43 Steen; 44 Gedeputeerde 
Staten; 45 Etui; 47 Profeet; 49 Oude vlakte-
maat; 51 God van de liefde; 52 Beeldzijde van 
een muntstuk; 54 Zacht buisje; 55 Zoon van 
Noach; 56 Een der Verenigde Staten; 58 Daar-
na; 59 Muzieknoot; 60 Wondvocht; 61 Ampè-
re; 63 Eerbiedwaardige grijsaard; 65 Plaats-
aanduiding; 67 Kinderen die op de lat kopen 
(10). 
 
Ver caal: 
1 Muzieknoot;  2 Sprookjesfiguur; 3 Pul; 4 
Echter; 5 Muzieknoot; 6 Boven; 7 Lijn; 8 Rus-

g; 9 Pre g; 10 Werk weigeren; 12 Schouw-
spel; 14 Schermwapen; 17 De prijs van water 
(10); 18 Stoffen meubel (10); 19 Pagina; 21 
Grote ruimte; 22 Deel van een schip; 23 
Woonboot; 25 Hondenras; 27 Keukengerei; 
29 IJverig; 31 Omsingeling; 34 Vistuig; 35 Me-
de; 40 Italiaan; 42 Het gewone volk; 44 Geste; 
46 Uitnodiging; 47 Eerste vrouw; 48 Verboden 
leger; 50 Inhoudsmaat; 52 Net; 53 Leed; 56 
Voertuig; 57 Algemene Maatschappij Voor 
Jongemannen; 60 Voormalige poli eke par j; 
62 Amerikaans schrijver; 64 République Fran-
çaise; 65 Bijwoord; 66 Rund. 
 
Oplossing uit nr. 01 
KOPPELBAAS - LANDBOUWER – HONKBALLER 
– KLINKERWEG 
 
1e prijs: D. Schrama; 
2e prijs: C. Nelis; 
3e prijs: P. Berkhout. 

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, ge-
zien 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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Belas ngaangi e 2019 
In het algemene deel van Seniorennieuws van februari hebt u een ar kel kunnen lezen 
over het invullen van uw belas ngaangi e door Huba’s van de ASVA, KBO en PCOB. Als u 
zich nog niet hee  aangemeld, maar wel gebruik wenst te maken van de diensten van de 
Huba´s, neem dan telefonisch contact op met de Huba die in 2019 uw belas ngaangi e 
hee  ingevuld of met de coördinator van de hulpen bij belas ngaangi en (Huba’s)  van 
de ouderenorganisa e waarvan u lid bent. 

 
De belas ng-invulhulpen (Huba’s) van de ASVA zijn: 
Peter Dobbe                  telefoon:  (0172) 43 77 22 
Bernard Vermeer          telefoon:  (0172) 47 27 64 
Jan Heemskerk              telefoon:  (06) 141 161 11 
Eef Warmerdam           telefoon:  (0172) 47 34 26 
Peter van Leeuwen       telefoon:  (0172) 42 25 65 
 
De belas ng-invulhulpen (Huba’s) van de KBO zijn: 
Frans Rosbergen           telefoon: (0172)-47 70 82 
Jacques Verdonk           telefoon: (0172)-47 37 08 
Coby Schouten-Duijn    telefoon: (0172)-49 79 74 
Frans Wamsteeker        telefoon: (0172)-43 56 53 
                      (06) 440 825 28 
 
De belas ng-invulhulpen (Huba’s) van de PCOB zijn: 
Anne-Marie Oudenes     telefoon: (0172) 49 40 22 
Rijk Huisman                    telefoon: (0172) 47 48 02 
Chris Boer                         telefoon: (0172) 44 58 52 
Harry Kaspers                  telefoon: (0172) 43 84 18 
Wim Warnaar                  telefoon: (06)-481 477 35 
 
Tot slot:  
Als door een van de Huba’s in 2019 uw aangi e is verzorgd, krijgt u van de belas ngdienst een mach-

gingscode toegezonden. Als u geen mach gingscode hebt ontvangen, dan vraagt uw Huba die als-
nog voor u aan. Bewaar de code goed en geef die (telefonisch) door aan de Huba die u bezoekt. 

 
Onze 

HUlpen 
bij 

BelastingAangiften 
kunnen 

de belasting 
wél 

leuker maken! 

Koek & Lopie Winterwandeling 
Zondag 15 maart 2020 - Jeu de Boer - Hazerswoude 

De Koek & Lopie Winterwandeling wordt gestart vanuit Hazerswoude. 
Startloca e: 
Jeu de Boer - Polderrecrea e 
Galgweg 5, Hazerswoude 
Telefoon: (06) 51 27 28 08 
Website: www.jeudeboer.nl 

Voor meer informa e:  
www.koekenlopie.nl/content 



Houd de wereld groot 
Op woensdag 22 april organiseert het OSO ter gele-
genheid van zijn der gjarig bestaan een symposium. 
Daarbij staan het voorkomen en bestrijden van een-
zaamheid centraal. Naast twee inleidingen zal er een 
forum zijn. 
Het symposium wordt gehouden in theater 
Castellum van 13.30 tot 17.00 uur. 
Informa e over het programma en hoe zich aan te 
melden vindt u in het  aprilnummer van Seniorenn-
nieuws en op de website van het OSO. 
Het OSO-bestuur 
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Tijd Voor Vitaliteit 
Tijd Voor Vitaliteit biedt u de kans om op een rus ge manier 
kennis te maken met een van de vier sporten tafeltennis, 
golf, tennis en walking hockey. 
Vanaf drie euro per les leert u onder professionele begelei-
ding de basisvaardigheden van de door u gekozen sport. 
Ook meedoen? Schrijf u snel in voor de lessen in het voor-
jaar via www.alphenbeweegt.nl/tvv. 
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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 maart  is er geen voorstelling in het kader van Castellum Overdag. Daarom ditmaal een alterna eve voorstelling. 
Dit is een avondvoorstelling op zaterdag 14 maart om 20.15 uur met een normale prijs van € 32,50. 
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 maart om 13.30 uur, inloop van-
af 12.45 uur. Reserveren kan jdens openings jden van de kassa via tel. (0172) 42 92 92 of www.theatercastellum.nl. 

CinePlus  
La Belle Époque 
Het leven van zes ger Victor raakt ontregeld wanneer suc-

cesvol zakenman Antoine hem 
kennis laat maken met een 
nieuwe en unieke manier van 
entertainment. Antoines bedrijf 
biedt zijn cliënten namelijk de 
kans om door een combina e 
van slimme trucages en het 
naspelen van gebeurtenissen 
terug in de jd te gaan, naar 
een moment naar keuze. Victor 
besluit de meest memorabele 
week uit zijn leven te herbele-
ven, de week waarin hij zijn 

grote liefde voor het eerste ontmoe e, veer g jaar eerder… 

Alterna eve toneelvoorstelling 
Het Oog van de Storm  
Anne Wil Blankers, Hans Croiset, Johanna ter Steege e.a.  
In Het Oog van de Storm volgen we André en Madeleine die 
al meer dan 50 jaar ge-
lukkig getrouwd zijn. Hij 
was ooit een succesvol 
schrijver, maar de laat-
ste jd is hij vergeetach-

g en verward, zij een 
toegewijde en sterke 
vrouw die al jd zijn 
steun en toeverlaat is geweest. Dit weekend zijn hun doch-
ters, Anne en Elise, naar het ouderlijk huis gekomen om op 
verzoek van de uitgever André’s papieren te sorteren. Na een 
stormach ge nacht gebeuren er vreemde dingen. Alles wijst 
erop dat er een groot gemis te betreuren is. Maar wie is er 
overleden?  

Uitnodiging bijeenkomst 
Keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag? 

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord organiseert in samenwerking met EVA en LVvM op 
donderdag 26 maart 2020  

een thema- en discussiemiddag voor alle geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers) 
die meer informa e wensen over dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren. 

Welke medische mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? Wel/niet reani-
meren? Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? Wie van mijn naas-
ten gaat voor mij beslissen als dat nodig blijkt? Wat mag, wat kan? 
In de maatschappij worden hierover tal van discussies gevoerd. Het Ouderenberaad vraagt ervaringsdeskundigen 
en medische professionals ieder vanuit de eigen deskundigheid op diverse discussiepunten in te gaan. Na afloop 
van het inhoudelijke programma is het mogelijk om met de aanwezige deskundigen door te praten. 
De middag is kosteloos. We verzoeken u wel om u van tevoren aan te melden door een mail 
te sturen aan: Ouderenberaad@lumc.nl of door te bellen naar (071) 526 86 55. 
Hebt u van te voren al enkele vragen die u graag aan het forum zou willen stellen, dan kunt 
u deze doorgeven bij uw aanmelding. 
De middag wordt georganiseerd in het Huis van de Buurt Ma lo, Zaanstraat 126, 2314 XH 
Leiden tussen 13.30 uur en 17.00 uur. 
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Doe mee aan de rijvaardigheidsri en voor 50-plussers! 
Op donderdag 26 maart worden weer rijvaardigheids-
ri en voor 50-plussers gehouden. 
Automobilisten van 50 jaar en ouder kunnen hun rij-
vaardigheid en verkeerskennis testen. Gemeente 
Alphen aan den Rijn organiseert in samenwerking met 
Rijschool Rijnland, Tuijn Op ek en Hoorstudio 
Stra ng al ruim 25 jaar deze rijvaardigheidsri en. Sa-
men hechten wij veel belang aan een goede 
verkeersveiligheid met als doel minder verkeersslacht-
offers, nu en in de toekomst. 

Tijdens de rijvaardigheidstest komen alle aspecten van 
het autorijden aan bod. U test uw rijvaardigheid door 
middel van een rit in uw eigen auto met naast u een 
rijinstructeur. U dient dus met uw eigen auto te komen. 
Daarnaast krijgt u de theorie uitgelegd en een gehoor-, 
reac e- en gezichtsvermogen-test. 
Meedoen aan de rijvaardigheidsri en hee  geen enkele 
consequen e voor uw rijbewijs. Het gaat om een test en 
niet om een herexamen. 

De rijvaardigheidsri en worden gehouden bij De Bron, 
Troubadourweg 2 te Alphen aan den Rijn. Het ochtend-
programma is van 9.00 tot 12.00 uur en het middagpro-
gramma is van 13.30 tot 16.30 uur. Er zijn een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar, dus wees snel met uw aan-
melding. U betaalt voor deze ochtend of middag € 15,00 
eigen bijdrage in contanten. De overige kosten worden 
gesubsidieerd door Gemeente Alphen aan den Rijn en 
Regio Holland Rijnland. 
 
Aanmelden/informa e 
Voor de rijvaardigheidstest dient u zich van tevoren in 
te schrijven. U kunt zich aanmelden per mail via 
BROEMalphen@outlook.com óf telefonisch bij: 
mevrouw Marijke van Dam van Rijschool Rijnland via 
(06) 265 864 41. Graag aanmelden vóór woensdag 11 
maart. Van Rijschool Rijnland ontvangt u in de week van 
17 maart een bericht per post of u in de ochtend/
middag ingedeeld bent. 
Bij aanmelding graag vermelden: 
Naam en voorle ers, heer of mevrouw 
Geboortedatum 
Adres, postcode en woonplaats, telefoon 
Voorkeur ochtend, middag of geen voorkeur 
Wilt u meer informa e over rijvaardigheidsri en, dan 
kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw 
Marijke van Dam van Rijschool Rijnland. 

Nooit getraind? Ook dan hee  bewegen nut  (deel1) 
Mensen boven de zeven g die nooit hebben gesport, kunnen net zo goed spiermassa opbouwen als mensen die 
wel aan sport deden. Maar hoe begint u daarmee? 
Voorkomen en verbeteren 
De belangrijkste spiergroepen om te trainen voor ouderen zijn de handen, armen en benen. Daar verliest u het 
eerste spierkracht. Maar ook alle andere spiergroepen hebben aandacht nodig. Spieren in buik en onderrug zorgen 
voor een goede houding. Als u daar kracht verliest, krijgt u sneller rugklachten en bestaat er een kans dat u steeds 
krommer gaat lopen. Door het trainen van spieren kunt u dit soort ouderdomskwalen voorkomen en verbeteren. 
Spierversterkende oefeningen 
Voor het kweken van meer spiermassa hoe  u niet per se naar de sportschool. Het is genoeg om dagelijks eenvou-
dige spierversterkende oefeningen te doen. Dat kan al door uw gewoontes een klein beetje te veranderen. De trap 
nemen in plaats van de li . Buiten spelen met de kleinkinderen. Huishoudelijk werk zoveel mogelijk zelf doen. Of 
leg de afstandbediening van de tv wat verder weg, zodat u wat vaker op moet staan uit uw stoel. U kunt dat nog 
effec ever maken door voordat u gaat zi en een paar cen meter boven de zi ng te blijven ‘hangen’. Dat is een 
goede training voor uw bovenbenen. Het is ook goed om af en toe op één been te staan, waarbij u zich mag vast-
houden aan een stoel of tafel. Of doe drie kniebuigingen voordat u de koelkast opendoet.           (wordt vervolgd) 



Hoe zorgelijk is de vergrijzing? 
Door Theo Engelen 

Het door het CPB onlangs gepresenteerde rapport Zorgen 
om morgen beves gt het alom aanwezige gevoel dat de 
vergrijzing in de nabije toekomst voor 
grote problemen gaat zorgen. 
Nu zal geen verstandig mens ontkennen 
dat het zaak is vooruit te kijken en plan-
nen te maken voor een samenleving die 
verandert van samenstelling, maar ik wil 
toch enige kan ekeningen maken bij de 
zorgelijke toon die in de discussie ge-
hanteerd wordt. Vergrijzing is in de 
ogen van mij als historicus namelijk j-
delijk, rela ef en een kwes e van defini-

e. 
De jdelijkheid van het verschijnsel is af 
te leiden uit de bevolkingspiramide van 
ons land in 2000. We zien de opmerke-
lijke uitstulping van de naoorlogse ge-
boortegolf. Na die uitschieter neemt de 
bevolkingsopbouw weer een ‘normale’ 
vorm aan. Het is de groep van wat te-
genwoordig boomers genoemd wordt, 
die geleidelijk zijn weg baant door de pira-
mide, maar uiteindelijk – de natuur is on-
verbiddelijk – zal verdwijnen. Zo rond 
2040 is de last van deze groep op zijn 
hoogst om vervolgens af te nemen. 
Vergrijzing is ook een rela ef probleem. 
Wat vaak wordt vergeten is dat er twee 
groepen zijn die zorgen voor economische druk op de wer-
kende bevolking, de ouderen, maar ook de jongeren. We 
spreken in dit verband van groene en grijze druk. In bijgaande 
grafiek is weergegeven hoe beide verschijnselen zich ontwik-
keld hebben vanaf 1900 en tevens wat de totale last is en zal 
zijn tot 2060 (prognose CBS). Het is duidelijk dat na 2010 de 
grijze druk fors toeneemt om inderdaad in 2040 zijn hoogte-
punt te bereiken. De daling van de groene druk is echter veel 
opvallender. Die daling zet in vanaf 1900, wordt onderbroken 
door de genoemde geboortegolf, maar stabiliseert vanaf 
2000 op 40 per 100 werkenden. De totale druk volgt aanvan-
kelijk de beweging van het afnemend aantal jongeren, maar 
wordt nu en in de nabije toekomst bepaald door de vergrij-
zing. Daar wijst het genoemde rapport met zorgelijke toon 
op. We moeten echter niet vergeten dat de totale druk in 
2000 lager was dan ooit in de twin gste eeuw en in 2040 zal 
hij nauwelijks hoger zijn dan in 1965. Ook dat hee  de Neder-
landse samenleving overleefd. 
Ten derde een opmerking over de defini e van vergrijzing. 

Het woord lijkt te duiden op het aantal ouderen. Toch is niet 
het aantal ouderen het probleem, maar het aantal pensioen- 

of eigenlijk AOW-gerech gden. Daar zit 
een wezenlijk verschil tussen. Bedenk bij-
voorbeeld dat de lee ijd waarop men met 
pensioen mag/moet al anderhalve eeuw 
op 65 is bepaald. Bedenk verder dat de 
levensverwach ng bij geboorte sinds 1865 
is toegenomen met 42,9 jaar voor mannen 
en met 44,1 voor vrouwen. Dat gee  een 
wat vertekend beeld omdat de zuigelin-
genster e dras sch is gedaald sinds 1890, 
maar ook nog tussen 1950 en nu nam de 
levensverwach ng voor mannen nog toe 
met 9,5 jaar en voor vrouwen met 10,4 
jaar. Het is begrijpelijk dat het voor veel 
mensen psychologisch moeilijk te accepte-
ren is als de pensioenlee ijd wordt ver-
hoogd. Op basis van de ontwikkeling van 
de levensverwach ng is die verhoging 
echter ra oneel aanvaardbaar, zeker met 
het oog op de solidariteit met de jongere 
genera es. De verzekeringsdeskundige L. 
Yntema was in 1954 betrokken bij de 
doorrekening van het nieuwe pensioen-
stelsel. In 1963 schreef hij dat “men de 
invloed van de vergrijzing door een gelei-
delijke verhoging van de pensioenlee ijd 
(met één maand per jaar) vrij nauwkeurig 

zou kunnen neutraliseren”. Had men Yntema’s advies opge-
volgd dan zou de lee ijd waarop Nederlanders AOW ontvan-
gen nu 69,7 zijn. Dat is beduidend hoger dan de nu veel bekri-

seerde lee ijd. 
Er zijn kortom drie redenen waarom de sombere voorspellin-
gen van het CPB gerela veerd kunnen worden. Bovendien 
zijn de berekeningen gebaseerd op lineaire projec es van de 
huidige situa e. Dat is bedenkelijk want we zijn a ankelijk 
van de interna onale economische ontwikkelingen en boven-
dien kan overheidsbeleid sturend optreden. In elk geval is het 
grootste museum ter wereld dat van de niet uitgekomen 
voorspellingen. Ik hoop dan ook dat het CPB-rapport uitein-
delijk in dit museum bijgezet zal worden. 
En ten slo e nog dit: het wordt hoog jd dat we ons ook rea-
liseren dat het een triomf van onze beschaving is dat we in 
staat zijn mensen zo veel langer en zoveel langer gezond te 
laten leven. Dat posi eve geluid mag ook wel eens gehoord 
worden. 
(Bron: Rabo IkWoonLeefZorg) 
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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: 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 03/03 Parasite 
Di 10/03 Marianne & Leonard: Words of Love 
Di 17/03 Au nom de la terre 
Di 24/03 Li le Women 
Di 31/03 A White, White Day 
 
Bonifaciuskerk 

04/04 11.00-16.00 uur 
Open huis met om 12.30 uur 

0rgelconcert door Alexander Schippers. 
 
Oudshoornse kerk 

Beethovens Valen jn 
Van Swieten Society 

       12/03 20.15 uur 
       Johannes Passie -J.S. Bach 
       Apollo ensemble 
       28/03 19.30 uur 
€ 21,00 p.p. Info en kaartverkoop: 
www.cornelisdevlaming.nl en 
www.theatercastellum.nl. 
 

Adventskerk 
22/03 16.00-18.00 uur 
Zondagma nee met Simon Stel-

ling op de vleugel en Aubrey Snell op de saxofoon. 
Gra s toegankelijk en reserveren is niet nodig. Na 
afloop is er een collecte voor de gemaakte kosten. 
 
Maranathakerk 
15/03 14.30 uur 
Kleurrijk lenteconcert met 

Alphens Kozakkenkoor en Volendams Vo-
caal Ensemble. 

Entree €15,00 incl. koffie/thee in de pauze. 
 
Wijkcentrum Swaenswijk 

16/03 14.00 uur 
Lezing Ma häus Passion van 
Bach. Jaap Hoogendoorn neemt 
u mee jdens een muzikale reis 

door het werk. Hij vertelt over de historie en ach-
tergronden met heel veel muzikale voorbeelden. 
En met passende beelden en schilderijen van ou-
de meesters (zoals Rembrandt). Het wordt een 
oor- en oogstrelende middag. 
Entree € 5,00 inclusief 2 x 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 

‘Woningbouw in twee polders aan stadsrand’ en ‘Doel 
is 2.300 woningen in en jaar in de Gnephoek en 
Noordrand I’. 
Dat waren de twee koppen boven het ar kel de afgelo-
pen maand in het regiokatern van het Algemeen Dag-
blad over de woningbouw tot 2028. Daarnaast zullen er 
volgens het ar kel in de komende jaren nog een aantal 
onorthodoxe woningbouwloca es binnen de gemeente 
Alphen aan den Rijn aangewezen worden. Het aantal 
op die loca es te bouwen wooneenheden staat helaas 
niet in het ar kel. De extra bouwloca es zijn nodig om-
dat de binnenstedelijke bouwloca es binnen enkele 
jaren zijn volgebouwd.  
Op zich lijkt 2.300 extra woningen een fors aantal, maar 
voor een gemeente van meer dan 100.000 inwoners is 
dat weer rela ef. Op de loca e Noordrand I (bij de 
Heuvelweg) kunnen 1.200 tot 1.300 woningen worden 
gerealiseerd. De verantwoordelijke wethouder gee  
aan met de bouw daarvan binnen drie of vier jaar te 
willen beginnen. Een rekensommetje leert dat op de 
loca e Gnephoek ongeveer 1.000 tot 1.100 woningen 

gebouwd kunnen gaan worden. Alle lof voor deze plan-
nen, maar los van het feit dat er bezwaarprocedures 
zullen worden gevoerd, is het de vraag of de provincia-
le overheid zal instemmen met de ontwikkeling van de 
twee nieuwe bouwloca es. Zoals de verantwoordelijke 
wethouder al aangee , is bouwen in een polder en met 
name de Gnephoek voor de Provincie Zuid-Holland nog 
steeds een heikel punt.  
In het kader van de toenemende vergrijzing en het 
ontbreken van verzorgingshuizen zonder indica e 
pleiten de Alphense ouderenorganisa es al geruime 

jd voor de bouw van een tweede Driehoorne. Nu de 
binnenstedelijke bouwloca es binnen enkele jaren 
volgebouwd zullen zijn, begint de urgen e voor de 
toewijzing van een bouwloca e voor de bouw daar-
van toe te nemen.  

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

Uw belangen op landelijk niveau worden behartigd door de 

 Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) 

 en door de Koepel Gepensioneerden. 
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Van de voorzi er 



Algemene Ledenvergadering 
Eldersop deze pagina vindt u de uitnodiging voor 
de Algemene Ledenvergadering. U bent 
van harte welkom! 
 
Algemeen 
Na het grote nieuws van de start van de 
Koepel Gepensioneerden is er op dit mo-
ment landelijk weinig nieuws. 

Ac viteiten 
Zoals u elders in dit blad kunt lezen, kunt u zich 

nog aanmelden voor de PUBquiz op don-
derdag 12 maart as. Ook is er een voor-
aankondiging voor de dagtocht naar de 
Broekerveiling op 22 april as. 
 

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 maart zijn jarig: 
01/03 mevrouw H.A. Heus-van Kralingen 
02/03 mevrouw A.F. van der Made 
06/03 mevrouw L. de Jong-Burggraaf 
10/03 mevrouw Y.C.W. van der Meer 
10/03 mevrouw F. Ober-Valk 
10/03 de heer M. Koster 

10/03 mevrouw G. Gutowski 
12/03 mevrouw C. Deckers-Clerx 
14/03 mevrouw G.W.D. van Rossum 
21/03 mevrouw M.A.C. van der Pu en-Lieverse 
30/03 de heer L. Gerritsen 
30/03 mevrouw J. van de Berg-Bezemer  
 
Wij feliciteren u van harte. 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van de ASVA 
Donderdag 9 april 2020, aanvang 14.30 uur 

in zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn. 
Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering. U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom in het zalen-
centrum. Hieronder vindt u de agenda. De overige stukken (met uitzondering van de financiële stukken) worden ongeveer half 
maart op de website gepubliceerd. De financiële stukken zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat. 

Agenda  
01. Opening en vaststellen van de agenda 
02. Mededelingen 
03. In- en uitgaande stukken 
04. Verslag bestuurlijke ontwikkelingen met OSO, Federa e 

van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) en Koepel 
Gepensioneerden 

05. Verslag van de najaarsbijeenkomst  7 november 2019  
06. Herbenoeming van het volgende bestuurslid t.w.: de heer 
Peter van Leeuwen (ledenadministra e)  
07. 7 a. Financieel jaarverslag 2019 

  7 b. Kascommissie 
  7 c. Vaststelling financieel jaarverslag 2019 

7 d. Vaststelling begro ng 2020 
7 e. Presenta e begro ng 2021 
7 f. Benoeming nieuw lid kascommissie 

08. Ledenadministra e/Ledenwerving 
09. Ac viteiten/lief en leed 
10. Communica e/PR 
11. Wat verder ter tafel komt 
12. Slui ng 
Toelich ng op agendapunt 6: Volgens rooster is de heer P. van Leeu-
wen a redend. Hij is bereid om nog een volgende bestuursperiode 
aan te gaan. Tot één week voor de vergadering kunnen tegenkandi-
daten voor deze func e zich melden bij de secretaris. 
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Herinnering pubquiz 

Hebt u zich no niet opgegeven? 
Op donderdagmiddag 12 maart organiseren wij een 
professionele PUBQUIZ. Kijkt u regelma g televisie, 
luistert u naar de radio en leest u de krant, dan 
weet u vast de antwoorden op de vragen die ge-
steld gaan worden. De antwoorden worden per 
groep gegeven dus als u het niet weet, is er vast wel 
iemand anders in de groep die het antwoord gee .  
Bent u wel toe aan een gezellige middag met wat 
spanning en een lach, dan verwelkomen wij u graag 
vanaf 14.00 uur bij restaurant Bij Hen, Burg. Bruins 

Slotsingel, Alphen aan den Rijn. De quiz begint om 
14.30 uur. 
U kunt zich telefonisch aanmelden bij onze secreta-
ris, Nel Jansen, telefoon (06) 145 772 03 of per e-
mail naar secretaris@asv-alphen.nl 
Betalen kunt u aan de zaal, de prijs is € 10,00 per 
persoon voor deelname aan de pubquiz, koffie/thee 
en twee consump es met wat zoets en wat har gs. 
 
Als u problemen hebt met vervoer, kunt u dit ook 
melden bij onze secretaris. 

Vooraankondiging dagtocht naar de Broekerveiling 
Ga op 22 april as. samen met ons een compleet dagje uit naar het rijksmuseum Broekerveiling in Broek op 
Langedijk in Noord-Holland. We gaan kijken, luisteren, varen en…….jawel……veilen. Hoe leuk is dat! Je ei-
gen prijs bepalen voor een maaltje groenten, aardappelen of fruit. Noteer de datum vast in uw agenda en 
kijk in het Seniorennieuws van april voor het complete programma, de prijs en hoe u zich voor dit uitstap-
je kunt aanmelden. 

De maand januari 2020 hee  een grote hoeveelheid 
aandacht opgeleverd voor het welzijn, wonen en de 
zorg voor ouderen. Gericht op nu en op de toe-
komst. 
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 
(RVS) publiceerde haar advies ‘de derdelevensfase: 
het geschenk van de eeuw’. 
De Commissie Toekomst zorg thuiswonende oude-
ren kwam met een ‘reisadvies’: oud en zelfstandig 
in 2030. 
Tot slot leverde de Taskforce Wonen en Zorg haar 
werkplan 2020 op. De Taskforce Wonen en Zorg 
moet ervoor zorgen dat gemeenten vaart maken 
met vaststellen wat de woon- en zorgbehoe en zijn 
en daarvoor vervolgens plannen maken en ten uit-

voer brengen. 
Veel goede en scherpe analyses, ideeën, adviezen, 
perspec even en denkrich ngen. Gericht aan de 
centrale overheid, aan de besturen van provincies 
en gemeenten, de zorgverzekeraars en andere 
(maatschappelijke) organisa es. Maar niet alleen 
aan genoemde groepen. Ook een appèl op de oude-
ren zelf en de seniorenorganisa es, zoals Koepel 
Gepensioneerden. 
 
 
Koepel Gepensioneerden bestudeert de adviezen 
en het Werkplan en bekijkt op welke manier zij een 
bijdrage in de discussie kan leveren en op welke 
wijze zij u kan inspireren om ook mee te doen. 



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 

Op weg naar Pasen 
Wij zijn in deze gedachtenisvolle weken op weg 
naar Goede Vrijdag en Pasen, de pijlers van het 
christelijk geloof. Het gee  ons hoop voor de toe-
komst. Het betekent rust in deze onrus ge wereld. 
Er gebeurt van alles om ons heen, zowel veraf als 
dichtbij. Zo ontstaat ineens het coronavirus waar 

enduizenden mensen mee besmet zijn en waar-
door al honderden doden zijn gevallen. Ook in ons 
eigen leven kan er van alles plaatsvinden, zeker bij 
het ouder worden. Mensen om ons heen vallen 
weg, dat gee  verdriet en kan ons heel eenzaam 
maken. Laten we daarom oog voor elkaar hebben 

en naar elkaar omzien. Gelukkig worden er in      
Alphen aan den Rijn door diverse organisa es en 
kerken allerlei ac viteiten voor senioren ontplooid 
waaraan u kunt deelnemen. Er is voor elk wat wils! 
U kunt het allemaal in Seniorennieuws vinden. Zo 
zijn er ook ac viteiten in KBO/PCOB-verband, zoals 
de soos op dinsdagmiddag en de zangmiddag op 1 
april as.  
Wij ontmoeten u graag op deze bijeenkomsten. U 
bent van harte uitgenodigd!  
 
Lammert Haalboom, namens besturen KBO-PCOB  

14           Seniorennieuws — maart 2020 — nr.2 



Nieuws van de ac viteitencommissie  

De soos (KBO) 
Inmiddels zijn we alweer een aardig eind op weg in 
het nieuwe jaar. De opkomst is weer goed en daar 
zijn we heel erg blij mee! Er zijn meestal negen of 

en tafels voor het klaverjassen, vier voor de brid-
ge en twee of drie voor het rummikuppen. 
 
Uitje 
In het volgende Seniorennieuws vertel ik u meer 
over de Lady’s Day bij Vander Klooster Mode in 
Boskoop op woensdag 27 mei. 
Ineke Hoogervorst 
 
Bedevaart naar Meersel-Dreef, Hoogstraten 
op 26 mei 2020  (KBO) 
De bedevaart van de KBO Zuid-Holland wordt dit 

jaar gehouden op dinsdag 26 mei. 
We gaan met de bus naar de mooie 
kloosterkerk in Meersel-Dreef, ge-
meente Hoogstraten bij de Neder-
lands-Belgische grens. Hier werd in 

1687 een kapucijnenklooster gebouwd. Het kloos-
ter doet nu dienst als kapel waar erediensten 
plaatsvinden en de bijbehorende kerk is parochie-

kerk geworden. De dag begint met een gezamenlij-
ke koffie en iets lekkers in taverne De Zevenster, 
direct naast de kerk. Daarna vindt er een eucharis-

eviering plaats. Na de lunch in genoemde taverne 
staat het Plech g Marialof op het programma. 
Voordat de bus weer huiswaarts keert, drinken we 
gezamenlijk nog een kopje thee. 
 
Voor deze bedevaart kunt u zich tot 14 mei as. op-
geven bij het bestuur van uw afdeling. De kosten 
zijn € 49,50 per persoon; deze kunt u betalen bij 
uw afdeling. De opstapplaatsen worden hierna zo 
spoedig mogelijk bekend gemaakt aan uw afde-
ling. Wij nodigen u van harte uit om deze mooie 
dag met ons mee te maken! 
 
Wilt u nog meer informa e? Dan kunt u bellen of 
mailen met:  
mevrouw M. Ameling  
marijke.ameling6@gmail.com; tel. (010) 226 43 76  
mevrouw M. van Tol 
mariavantol@casema.nl; tel. (071) 401 47 44 
mevrouw M. Gijbels  
mariannegijbels@hotmail.com)  

Seniorennieuws — maart 2020— nr.2            15 

Klaverjassen (KBO) 
Op 14 januari zijn we weer begonnen met de nieuwe klaverjascompe e, die de eer-
ste hel  van dit jaar beslaat tot eind juni. Er is intussen vier keer gespeeld en hoewel 
de verschillen nog niet zo groot zijn, begint het al leuk te worden! 

Zangmiddag Passie- en Paasliederen 
U wordt van harte uitgenodigd voor onze 
zangmiddag op woensdag 1 april as., waar we 
met elkaar Passie- en Paasliederen gaan zin-
gen. Ook senioren die geen lid zijn van de 
PCOB zijn van harte welkom! De middag be-
gint om 14.00 uur met koffie/thee en wat lek-
kers. Omdat uiteraard bij het zingen de kelen 
gesmeerd moeten worden, wordt later op de 
middag een glaasje met een nootje geser-

veerd. Rond 16.00 uur zingen we ons slotlied. 
We houden deze middag in de gemeentezaal 
van de Sionskerk aan de Meteoorlaan 2 in Al-
phen aan den Rijn. Ter bestrijding van de on-
kosten wordt er een collecte gehouden. In 
verband met de catering graag aanmelden, 
vóór 27 maart, bij de secretaris van de PCOB 
via secr.pcob.alphen@gmail.com 
of  (06) 557 770 40. 
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UIT Agenda 
Koffie-ochtenden/-middagen 
Elke maandagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Sionskerk, Meteoorlaan 2. 
Elke derde dinsdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16. 
Dinsdag 17 maart: de heer Wim Debets vertelt over zijn fietstocht naar Rome. 
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 13.30 uur soos in de Jozefzaal, Paradijslaan 3. 

Jarigen 
96 jaar: 
Dhr. J. Quint (PCOB)     12-03 
95 jaar: 
Mevr. Van Deuren – van Achthoven (KBO) 02-03 
93 jaar: 
Dhr. H. Piersma (PCOB)    18-03 
91 jaar: 
Mevr. C. v. Nieuwenhuijzen-Hogewoning (PCOB)06-03 
Dhr. J.P. Pladdet (PCOB)    18-03 
Dhr. T. van den Broek (PCOB)   21-03 
90 jaar: 
Mevr. H.J. Bosman (KBO)    12-03 
Dhr. B.C.M. te Marvelde (KBO)   20-03 
Dhr. J.J. Swart (PCOB)    22-03 
85 jaar: 
Dhr. M.J. de Goeij (KBO)    06-03 
Mevr. M.A. Stalenburg – Risseeuw (KBO)  07-03 
Mevr. P.T. van Baak - de Boer (PCOB)  13-03 

 
Dhr. H.G. Mens (KBO)    20-03 
Dhr. W.J.J. Veltman (PCOB)    21-03 
80 jaar: 
Mevr. J. Jungerius – de Rek (PCOB)   14-03 
Dhr. D. Vonk (PCOB)     24-03 
Mevr. L. van Loon (PCOB)    27-03  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Overleden 
Mevr. C. Veenendaal (PCOB)   22-01 
Mevr. I. Veltman – de Kleer (PCOB)  18-01 
Mevr. C.J. Straver – Langbroek (KBO)  10-02 
Mevr. Van der Linden (KBO)    12-02 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 
Nieuwe leden 
Dhr. en mevr. Boerefijn - Kramer 
Van harte welkom bij de PCOB. 

Lief en leed 

Van de bestuurstafel 
 
Algemene Ledenvergadering KBO 2020 
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 10 
maart om 13.30 uur in de Jozefzaal aan de Paradijslaan 3 (zaal open om 13.00 uur). Na de vergadering 
gaan we weer gezellig onze geliefde spellen doen (geen compe e). 
 
Agenda 
1. Opening      7.   Benoeming leden van de kascommissie 
2. Vaststellen agenda    8.   Vaststellen begro ng 2021 
3. Samenwerking KBO – PCOB  9.   Contribu e 2021 
4. Verslag ALV 12 maart 2019  10. Bestuursaangelegenheden 
5. Jaarverslag 2019    11. Rondvraag 
6. Financiële stukken verslag 2019  12. Slui ng 



TT    00117722  4444  5588  1122
EE    iinnffoo@@ddrriieehhoooorrnnee..nnll  
WW  wwwwww..ddrriieehhoooorrnnee..nnll

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.

WWaannnneeeerr  ggaaaatt  uu  ggeemmaakkkkeelliijjkkeerr  wwoonneenn??
Heeft u weleens aan verhuizen gedacht?  
Het is best een grote stap. Maar waarom niet?

IInntteerreessssee??  NNeeeemm  ddiirreecctt  
ccoonnttaacctt  mmeett  oonnss  oopp..  

SSttiicchhttiinngg  DDrriieehhoooorrnnee 
Uranusstraat 34
2402 AG Alphen aan den Rijn

Panorama Driehoorne ““MMeeeerr  ddaann  wwoonneenn  aalllleeeenn””

Van €866,04 tot 
€985,41 p/m  
De servicekosten bedragen € 121,50 p/m 
Prijspeil 2020

Uw contactpersoon in uw regio is:
Wytze Sloot, 079-82 00 399
wytze@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/wytze
www.facebook.com/etenmetgemak

BESTEL EEN 
PROEFBOX VAN 
3 MAALTIJDEN:

€15,
00

PROEFBOX VAN 
Verse gerechten voor thuisVerse gerechten voor thuis
Stel zelf uw gerechten samen
Wekelijks wisselend assortiment
Rekening houdend met diëten 
Persoonlijk thuisbezorgd door 
Wytze Sloot



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


