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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 juli/augustusnummer 2020 uiterlijk 9 juni bij de redac e van Seniorennieuws. 
Graag als Word-bestand aanleveren via e-mail. Verschijningsdatum juli/augustusnummer nog niet bekend. 
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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Bij deze afstand mag en kan de redac e gelukkig vergaderen om het blad in elkaar ze en en kunnen de bezor-
gers bij u terecht. Zelf bepaalt u op welke afstand u Seniorennieuws leest, maar die anderhalve meter hee  wel 
ingrijpende gevolgen voor hoe u uw dagen doorbrengt. Uw contacten zijn in ieder geval anders geworden dan u 
gewend was en het elkaar ontmoeten is in veel gevallen niet meer mogelijk. Ontmoe ngen boden u de mogelijk-
heid uw verhaal kwijt te kunnen. De redac e biedt u de mogelijkheid om uw verhaal met anderen te delen. Hoe 
zijn uw ervaringen met ‘het nieuwe normaal’ en hebt u misschien ps hoe om te gaan met de beperkingen? U 
mag ons schrijven, mailen of bellen. We horen graag van u!  
De redac e 

De anderhalvemeter-samenleving  



Column 

Pleidooi 
De coronamaatregelen waren net van kracht en 
ik ging vol goede moed naar de supermarkt. Be-
wust niet in het drukke weekend, maar op de 
maandagochtend erna. Daar schrok ik deson-
danks. Niet dat er zoveel rekken leeg waren, dat 
viel mee. Wel van de verbeten trekken op het 
gezicht van sommige consumenten. Ze straal-
den uit: als ik mijn boodschappen maar binnen 
heb. Ik werd er een beetje verdrie g van. Moes-
ten we elkaar de komende jd zo bejegenen? 
Ik besloot me niet van de wijs te laten brengen 
en bedacht dat dit gedrag uit angst voortkomt 
en niet uit egoïsme. Ik ben geen psycholoog. 
Goed of fout gedacht, het helpt me in elk geval 
om niet gefrustreerd te raken.  
Wat me als tweede opviel in deze periode was 
de houding van voetgangers, op straat en in de 
natuur. Ik wandel graag. Nu vooral op de rus g-
ste plekken en op de meest incourante jden. 
Natuurlijk houd je ruim afstand van de mensen 
die je tegenkomt, niemand wil besmet raken. 
Maar van de ene op de andere dag zei niemand 
meer goeiedag, kon er geen glimlach af en werd 
je soms volstrekt genegeerd. Wat de gedachte 
daarachter is? Als ik net doe of je er niet bent, 
ben je er ook niet en kun je me niet besme en? 
Van oudsher ben ik gewend iedereen goeiedag 
te zeggen. Niet in de Kalverstraat, er zijn gren-
zen. Wel buitenaf op een wandeling. Dat leerde 
ik in mijn jeugd in het oosten des lands. Het ont-
lokte mijn toenmalige Amsterdamse vriend j-
dens een boswandeling de verbaasde uitroep: 
Ken jij al die mensen? Nee dus. 
Sinds de eerste dagen van corona is het wel iets 
verbeterd. Sommige mensen groeten weer 
vriendelijk, andere glimlachen met een blik van 
‘we zi en allemaal in hetzelfde schuitje’. Maar 
je hebt nog steeds types die doen alsof ze alleen 
op de wereld zijn.  
Mijn pleidooi is: laten we aardig zijn voor elkaar. 
Het is al moeilijk genoeg .  
 
Janny Eskes  

OSO-commissie Wonen 
Omzien naar elkaar, net als vroeger 
Zo lang mogelijk thuis wonen is pre g. Maar als je ouder 
wordt, kan het ook eenzaam zijn. Dan is het fijn om met an-
deren te wonen. Dat kan in veel verschillende vormen. 
De woonwensen van ouderen zijn heel divers, maar de 
meesten hebben een voorkeur voor groepswonen of wonen 
in een ho e. Zelfstandig, maar wel met anderen om zich 
heen. 
Wonen in ho es is in trek bij senioren. Enkele jaren geleden 
is hierom de landelijke s ch ng Knarrenhof opgericht. Deze 
s ch ng helpt groepen senioren om hun woonwensen hel-
der te krijgen en te realiseren. Het mo o is: eerst de men-
sen, dan de wensen en dan pas de stenen. Het gaat hierbij 
om het bouwen van betaalbare eengezinswoningen, zowel 
koopwoningen als huurhuizen in de sociale sector. Alle wo-
ningen worden onderhoudsvriendelijk en levensloopbesten-
dig gebouwd. 
De voorkeur gaat uit naar het bouwen in de vorm van ho es 
met een gezamenlijke binnentuin, die dan door de bewo-
ners zelf wordt onderhouden.  Inmiddels zijn er bouwplan-
nen in een ental gemeenten in voorbereiding. Bij het me-
rendeel van de projecten wordt ernaar gestreefd om ook 
een sociaal middelpunt op te nemen, een ruimte voor kleine 
groepsac viteiten, maar waar bijvoorbeeld ook een fysio-
therapeut spreekuur kan houden. 
Het is in veel gemeenten moeilijk om een loca e te vinden 
voor de opzet van zo’n Knarrenhof omdat grondprijzen vaak 
te hoog zijn en de projectontwikkelaars liever rijtjeshuizen 
bouwen waar ze meer aan kunnen verdienen. De overheid 
zou echter meer regie moeten nemen. Het tekort aan kleine 
betaalbare seniorenwoningen is groot, de jd dringt. 
OSO-Wonen als animator hee  contacten opgebouwd met 
een ontwikkelaar die met een speciaal concept wel kans ziet 
om ho eswoningen in verschillende varianten te bouwen. 
Voor de gemeente Alphen aan den Rijn en de kernen wordt 
op dit moment gezocht naar geschikte loca es, en die zijn er 
zeker.  
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1945 – 2020  
Dit keer geen cryptokruis, maar een gewone kruiswoordpuzzel. Na oplossing kunt u in de onderste vier balken 
de le ers overnemen uit de gelijkgenummerde vakjes van de puzzel. Zo ontstaat een gedicht van Leo Vroman, 
waarin hij vraagt oorlogsherinneringen vooral te willen delen. De vierde regel kunt u vóór 9 juni 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 Alweer zoveel jaar leven we in vrijheid; 13 
Nederlandse prinses; 14 Gebied; 15 De on-
bekende; 16 Loo oom; 18 Blad; 19 Per-
soonlijk voornaamwoord; 21 Haagse voet-
balclub; 23 Uitgebreid eten; 26 Sociale wet; 
27 Land in Azië; 29 Start; 30 Nevel; 31 Broer 
van Mozes; 33 Nederlandse rivier; 34 Klas in 
het basisonderwijs; 35 Tangens; 36 Onge-
bonden; 38 Vrouwelijk schaap; 39 Muziek-
noot; 40 Man van adel; 41 Vorm; 42 Gede-
puteerde Staten; 44 Eenheid van lichtgevoe-
ligheid; 46 Vulmiddel; 47 Luitenant; 48 
Leemte; 50 Duw; 52 Volk; 54 Verharde huid; 
55 Geboortedag vierend; 57 Jongensnaam; 
58 Noord-Ierse verzetsgroep; 59 Sport; 61 
Voorkeur; 62 Inhoudsmaat; 63 Dier; 64 Deel 
van de mond; 66 Met name; 67 Schaatshal; 
70 Levensbedreigend virus...; 72 Vanwege 
dit virus is ook dit schoolfeest voor dit jaar 
afgelast. 
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Ver caal: 
1 Heden; 2 Dun; 3 Sprookjesfiguur; 4 Uitgang; 5 Gezichtsbedekkende kleding; 6 Zaterdag; 7 Vanaf; 8 Uit nalaten-
schap verkrijgen; 9 Ontkenning; 10 Hoeveelheid; 11 Dierengeluid; 12 Mica; 15 Verzuim; 17 Schermwapen; 20 Lig-
gend streepje (taalkunde); 22 Deel van het hoofd; 24 Hevig; 25 Tongstreling; 26 Sociale wet; 28 Militair; 30 Trio; 
32 Nijver; 34 Vrouwelijke hogere macht; 37 Groente; 38 Mede; 43 Elegant; 45 Bende; 47 Voorloper van de orgel-
draaier; 49 Zoals; 50 Kookgerei; 51 Gebogen bot; 53 Hoogste punt; 55 Een van de Asmogendheden; 56 Gang van 
een paard; 59 Vis; 60 Oude Italiaanse munt; 63 Algemeen Beschaafd Nederlands; 65 Samenhangende grassprie-
ten met wortels en aardkluit; 68 Schoolonderzoek; 69 Nanogram; 70 Centraal Sta on; 71 Neon.  
Oplossing uit nr. 03: AFVALLIGEN - INTERNEREN - DUBBELSLAG - BRANDBRIEF 
1e prijs: M. Cobelens; 
2e prijs: E. Vermeer; 
3e prijs: M. van Meggelen. 
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Advies voor mensen met 
klachten: 
Als u koorts hebt, meer dan 
38 graden, moet u thuisblij-
ven. 
Iedereen die bij u in huis 
woont, moet ook thuisblijven. 
Als u één of meer van de vol-
gende klachten hebt: 
hoesten, niezen 
snot in de neus, keelpijn, 
dan moet alleen u thuisblijven 
en niet dichtbij anderen ko-
men. 
Advies voor mensen die ou-
der zijn, niet zo gezond zijn of 
een ziekte hebben: 
Vrienden en familie mogen 
niet bij u thuiskomen als ze 
klachten hebben
(verkoudheid, hoesten, keel-
pijn, koorts). 
Als u wilt weten of u de huis-
arts moet bellen: 
Kijk op het internet bij Thuis-
arts.nl 
Vul in bij Zoeken: Corona en 
klik op ‘zoeken’ 
Kies dan uit de lijst: 
‘Ik denk dat ik het nieuwe 
coronavirus heb’  

De OVO ‘hulp’telefoon: (06) 20 827 130  
Nu de koffiemiddagen geen doorgang meer vinden en we met z’n allen zo veel mogelijk thuis moeten blijven, willen we graag het volgende 
nogmaals benadrukken. In deze bizarre jd hebben veel mensen behoe e aan een gesprekje of zoeken hulp bij het oplossen van diverse 
problemen. De werkgroep OVO (Ouderen Voor Ouderen) van de OSO-commissie Zorg & Welzijn  beschikt over een ‘hulp’telefoon die u 
kunt bellen in bovengenoemde gevallen. 
Dit nummer is 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar via een direct contact of via het inspreken van de voice-mail, waarna wij u zo snel 
mogelijk zullen terugbellen. Mochten we niet direct een antwoord voor u hebben, dan zorgen we ervoor dat we het via onze kanalen te 
weten komen en hoort u zo snel mogelijk van ons. Ons ‘hulp’nummer is: (06) 20 827 130  
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Deel uw kledingkast opnieuw in 
Het wisselen van de seizoenen is een goed 
moment om uw kledingkast op te ruimen. Bij 
zo’n opruimac e komen soms kledingstuk-
ken tevoorschijn die u vergeten was en die u 
graag weer een keertje wilt dragen. Ook zult 
u kleren tegenkomen die u liever weg wilt 
doen. Andere kledingstukken hebben mis-
schien alleen een nieuwe knoop nodig. Uw 
kledingkast opruimen is een leuk klusje om 
een middag aan te besteden. De volgende 
ochtend zult u blij zijn met het resultaat.  
Schrijf een brief 
Niet veel mensen doen het nog, brieven 
schrijven. Maar de meeste ontvangers waar-
deren het wel. Een brief krijgen is al jd leuk 
en een brief schrijven ook. Misschien hebt u 
nog wel ergens mooi briefpapier liggen met 
bijbehorende enveloppen. Weet u niet zo 
goed waarover u kunt schrijven? Als u een-
maal bezig bent, komen de ideeën vanzelf. 
Schrijf bijvoorbeeld over gezamenlijke herin-
neringen, over iets dat u de afgelopen week 
hebt meegemaakt of over een plan dat u 
hebt. Vindt u een brief schrijven te las g? 
Een leuke kaart opsturen kan natuurlijk ook. 
Bel een oude bekende 
Hebt u nog een adressenboekje of telefoon-
klapper met de namen en telefoonnummers 
van familie en vrienden? Blader het eens 
door en kies iemand uit om te bellen. Mis-
schien vindt de ander het wel net zo leuk om 
weer eens bij te praten als u. 
Beweeg voor de tv  
In beweging blijven is erg belangrijk, ook als 
u niet naar buiten kunt. U kunt meedoen met 

Nederland in Beweging, dat dagelijks op tv 
wordt uitgezonden.  
Leer meer over internet 
Hebt u nog niet zoveel ervaring met inter-
net? Dan kunt u de cursus Welkom online 
volgen. Dat is een cursus die u op de compu-
ter kunt volgen met hulp van een vrijwilliger 
van het Ouderenfonds. Ook kunt u al jd een 
hulplijn bellen. Wilt u meer weten, bijvoor-
beeld over videobellen, sociale media of 
online winkelen? Of wilt u leuke ideeën over 
wat u allemaal kunt doen op internet? Dat 
kunt u leren met Thuis online van Senior-
Web.(www.seniorweb.nl) 
Orden uw foto's 
Staan er op uw computer of telefoon veel 
foto’s waar u weinig mee doet? Misschien is 
dit het moment om daarmee aan de slag te 
gaan. U kunt op uw computer mappen ma-
ken met jaartallen en alle foto’s in het juiste 
mapje onderbrengen. De mooiste kunt u 
selecteren om er een mooi fotoalbum van te 
maken op de computer. Lees meer over fo-
to’s ordenen op de website van SeniorWeb. 
Speel online 
Een spelletje spelen werkt ontspannend. Als 
u alleen thuis zit, is het fijn dat u ook spelle-
tjes kunt spelen op de computer of de tele-
foon. Er is heel veel keuze aan online spellen. 
Bridge, scrabble, schaken, dammen, dat alles 
kunt u ook op de computer doen met andere 
spelers. Doet u liever alleen een spelletje, 
dan kunt u bijvoorbeeld online een legpuzzel, 
een kruiswoordpuzzel of sudoku doen.  
Spelletjes doen op uw smartphone 
Met uw smartphone hebt u al jd een leuk 

spelletje bij de hand. Draw Something 
(le erlijk: teken iets, voor Android en iPho-
ne) bijvoorbeeld. U maakt een tekening met 
uw vinger op het scherm van uw telefoon en 
uw medespeler moet raden wat het is. Door-
dat u steeds andere opdrachten krijgt, is het 
een uitdagend en grappig spel. Pictoword 
(voor Android en iPhone) is een spel waarin u 
een rebus of andere puzzels moet oplossen. 
U doet dat tegelijk met uw medespelers. Er 
zijn ook spelletjes die u alleen kunt doen. U 
vindt spelletjes in www.plusonline.nl/spellen. 
Kijk filmpjes op Youtube-kanalen  
Op Youtube kunt u allerlei leuke filmpjes 
vinden. Het aanbod is zo groot, dat er voor 
iedereen wel wat leuks te vinden is. Er zijn 
informa eve video’s over hobbies bijvoor-
beeld. Over koken, tuinieren of handwerken. 
U kunt ook op zoek gaan naar filmpjes over 
reizen die u ooit nog wilt maken of steden 
die u graag zou willen bezoeken. SeniorWeb 
selecteerde leuke kanalen op Youtube. 
Ontdek Pinterest 
Pinterest is een website om crea eve ideeën 
op te doen. U vindt er heel veel inspirerende 
foto’s over allerlei onderwerpen, zoals ko-
ken, woninginrich ng, kleding, tuinieren en 
knutselen. Zo vindt u er bijvoorbeeld ideeën 
voor een zelfgemaakte lamp, voor een mooie 
Paastafel of een plantenbak. U kunt ook uw 
eigen foto’s plaatsen. Hebt u nog geen hob-
by, dan vindt u er wel een op Pinterest. Lees 
meer over beginnen met Pinterest op de 
website van SeniorWeb.  
 
(Bron: RABO Ikwoonleefzorg) 

Alleen thuis? Zo blij  u bezig  
Als u veel alleen thuis bent, ligt verveling op de loer. Met deze ps blij  u toch lekker bezig. 
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Cryptoplaatsnamen  
In de jd dat we nog beperkt zijn in onze bewegingen hebben we wat extra puzzelwerk voor de lie ebber. U vindt hieronder tweemaal elf 
Nederlandse plaatsnamen, cryp sch omschreven. Als u ze allemaal gevonden hebt, vormen de beginle ers nog twee plaatsnamen van 
ieder dus elf le ers. Veel puzzelplezier! 
Laat u Mar n Meijer, Noordeinde 32a, 2445 XE  Aarlanderveen of mcjmeijer@casema.nl even weten of u alle 24 plaatsen hebt gevonden?  
 
Peuter met een hoepel (7)   .     .     .     .     .     .     . 
Hier kan men onder staan (3)   .     .     . 
Wildezwijnenzaken (10)   .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 
Hier kan men paarden kopen (9)  .     .     .     .     .     .     .     .     . 
Wel water (6)     .     .     .     .     .     . 
Wielverbindingen (5)    .     .     .     .     . 
Onderwater (8)     .     .     .     .     .     .     .     . 
Eenvoudige akker (10)    .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 
Graaf het op (5)    .     .     .     .     . 
Lof aan de bergweide (6)   .     .     .     .     .     . 
Draak van een plaats (7)    .     .     .     .     .     .     . 
 
Kwinkeleren (11)    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 
2 x 2 x 2 x (8)     .     .     .     .     .     .     .     . 
Waterkering voor studenten (7)   .     .     .     .     .     .     . 
De ige stenen (7)     .     .     .     .     .     .     . 
Man met grondsoort (10)    .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 
Rustplaats (4)     .     .     .     .   
Paardengehakt maken (8)   .     .     .     .     .     .     .     . 
Kleingeld op de dijk (9)    .     .     .     .     .     .     .     .     . 
Pas hier op voor legionella (9)   .     .     .     .     .     .     .     .     . 
Arbeidzame diepte (8)    .     .     .     .     .     .     .     . 
Overleden kastelein (9)   .     .     .     .     .     .     .     .     . 

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 
€ 37,80. 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 ra-
ken 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 gepind 
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. 

Verlopen rijbewijs 
langer geldig 
Door de huidige coronacrisis is het voor men-
sen niet makkelijk om hun rijbewijs te verlen-
gen. Zeker niet als je voor verlenging een 
rijgeschiktheidsverklaring nodig hebt. Door 
de maatregelen van het kabinet zijn de medi-
sche keuringen van het CBR bijna volledig 
gestopt. Maar er zijn ook andere redenen 
waardoor je je rijbewijs niet kunt verlengen, 
omdat je bijvoorbeeld in thuisquarantaine zit 
of het niet dur  vanwege je eigen gezond-
heid. 
 
Het kabinet hee  daarom besloten dat alle 
rijbewijzen die zijn verlopen of gaan verlo-
pen in de periode tussen 16 maart 2020 en 1 
juni 2020 geldig blijven. Mensen die in deze 
periode met een verlopen rijbewijs rijden, 
krijgen dus geen boete en ze zijn ook nog 
gewoon verzekerd. De maatregel geldt voor 
het rijden in Nederland.  
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Met e-mail wordt uw wereld groter  
Het ziet er naar uit dat we voorlopig nog niet van het 
coronavirus af zijn. Wat dit betekent voor ons als senio-
ren en in het verlengde daarvan voor de ouderenorgani-
sa es, is onduidelijk. We moeten rekening houden met 
maatregelen die onze bewegingsvrijheid zullen beper-
ken. Een en ander kan gevolgen hebben voor de bezor-
ging van Seniorennieuws en voor het moment waarop 
dit mogelijk is.  
Seniorennieuws is voor de ouderenorganisa es een be-
langrijk middel om met hun leden te communiceren. 
Een andere mogelijkheid is communica e via de mail. 
De diverse secretariaten/ledenadministra es van de 
ouderenorganisa es beschikken reeds over mailadres-
sen van leden. Maar helaas zijn niet van alle leden die 
over een e-mailadres beschikken, deze adressen be-
kend. Vandaar het verzoek om voor zover u al niet eer-

der uw mailadres verstrekt hebt, alsnog uw e-mailadres 
kenbaar te maken door een e-mail te zenden naar de 
secretaris van uw ouderenorganisa e: 
 
bij de ASVA: secretaris@asv-alphen.nl 
bij de KBO: secretaris@kboalphenaandenrijn.nl 
bij de PCOB: secr.pcob.alphen@gmail.com 
 
Dit hee  tot doel om iedere ouderenorganisa e afzon-
derlijk of de ouderenorganisa es gezamenlijk de moge-
lijkheid te geven om zo nodig buiten het Seniorennieuws 
om via de mail met de leden te communiceren. 
Wij beloven u dat de mailadressen uitsluitend gebruikt 
zullen worden voor verenigingsdoeleinden en beslist 
niet tussen de ouderenorganisa e onderling zullen wor-
den uitgewisseld. 

Voorrang voor vij igplussers op de sociale woningmarkt  
Op 19 mei begint Woonforte met het doorstroomproject Passend (t)huis. Woont u in een eengezinswo-
ning en wilt u verhuizen naar een gelijkvloerse woning? Maar vindt u de huur van andere woningen te 
hoog? Dan hebben we nieuws voor u! 
Wanneer u de stap maakt om van uw eengezinshuurwoning naar een gelijkvloerse woning te verhuizen, 
dan kunt u uw oude huur meenemen naar uw nieuwe woning. U krijgt 10 extra verhuisdagen en kor n-
gen om het verhuizen makkelijker te maken. 
Voor verdere informa e zie ar kel op pagina 6 van nr. 3 van Seniorennieuws. 
 
Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? 
U kunt uw vragen stellen via de e-mail: passendthuis@woonforte.nl, via de telefoon (0172) 41 85 18. U 
kunt alle informa e teruglezen in de folder of op: www.woonforte.nl/passend-thuis.  



RIVM komt met richtlijnen voor steun in de thuissitua e 
Op 17 april publiceerde de RIVM richtlijnen om zo lang mogelijk in te ze en op steun in 
de thuissitua e. Ook richtlijnen mantelzorg/dagbesteding staan op de RIVM-website.  

Achtergrond RIVM richtlijnen 
Voor ouderen en mensen met een beperking die in de thuis-
situa e gebruik maken van zorg en ondersteuning, kunnen in 
deze jd problemen toenemen en zelfs crisissitua es ont-
staan. Mensen kunnen extra kwetsbaar worden door ziekte 
(bijvoorbeeld een besme ng met Covid-19) of groeiende 
psychische problemen. Ook kan de mantelzorg overbelast 
raken of wegvallen zodat er onvoldoende zorg en ondersteu-
ning overblij . Tegen deze achtergrond hee  VWS in overleg 
met PG-organisa es en in nauw overleg met RIVM richtlijnen 
opgesteld voor huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. 
Basis voor de richtlijnen 
Uitgangspunt voor de zorg is om zo lang mogelijk in te ze en 
op steun in de thuissitua e. Hierdoor wordt de druk op de 
medische zorg niet verder vergroot. Tijdig signaleren is daar-
voor cruciaal. Het is daarom van groot belang dat de wijk-
teams, buur eams en de aanbieders goed en regelma g vin-
ger aan de pols houden bij de mensen die gebruik maken van 
zorg en ondersteuning. 
Richtlijn huishoudelijke hulp 
De richtlijn ‘huishoudelijke hulp’ is van toepassing voor oude-
ren en mensen met een beperking. Uitgangspunt is dat ook 

jdens de crisis huishoudelijke hulp beschikbaar blij . In de 
richtlijn staat: Gemeenten hebben de we elijke taak passen-
de zorg en ondersteuning (waaronder huishoudelijke hulp) te 
bieden. Natuurlijk moet dit volgens de RIVM-regels en in 
goed overleg met de cliënten, naasten en mantelzorgers. Er is 

afgesproken dat meerkosten die door gemeenten en aanbie-
ders gemaakt worden als gevolg van de coronacrisis, door het 
volgen van de richtlijnen van het RIVM, vergoed zullen wor-
den. Ook met andere financiers zijn hierover afspraken ge-
maakt. 
Richtlijn hulpmiddelen 
De richtlijn ‘hulpmiddelen’ is van toepassing op ouderen en 
mensen met een beperking. Gemeenten moeten ook jdens 
deze jd passende zorg en ondersteuning, zoals hulpmidde-
len bieden. In de richtlijn staat: Ook in deze jd van crisis 
wordt van gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteu-
ning een uiterste inspanning gevraagd om in goed overleg 
met de cliënten en hun mantelzorger(s), jdig passende zorg 
en ondersteuning in de vorm van hulpmiddelen te leveren, 
rekening houdend met de (soms gewijzigde) omstandigheden 
en de richtlijnen van de RIVM. 
Handelswijze bij crisisopvang 
Als in een uiterste geval toch crisisopvang nodig is, moeten er 
voldoende opvangplaatsen beschikbaar zijn. De huisarts gee  
in dit geval een besluit af voor ( jdelijke) opvang buitenshuis. 
De huisarts zoekt contact met het regionale coördina epunt. 
Dit coördina epunt kent de capaciteit van respijt- en crisis-
voorzieningen in de regio en kan de cliënt verwijzen naar de 
aanbieder van de voorziening. De directeur publieke gezond-
heid in de regio is verantwoordelijk voor deze crisisorganisa-

e. 
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UIT Agenda 
In verband met de coronacrisis zijn de ac viteiten voor de komende periode afgelast of uitge-

steld. Daarom in dit nummer van Seniorennieuws geen evenementen-informa e. 
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Tijdelijk telefoonnummer voor Alphen aan den Rijn 
(0252) 75 53 75 



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 

Hoe ziet het nieuwe normaal eruit na de opheffing van 
de coronamaatregelen? 
Dat is de vraag die op dit moment actueel is. Als je de 
discussies op radio en televisie volgt, zijn er twee stro-
mingen. De ene stroming is van oordeel dat het leven 
van voor de coronacrisis niet meer terug zal komen, 
terwijl de andere stroming van oordeel is dat na ver-
loop van jd de oude gewoonten en gebruiken weer 
zullen terugkeren. Ik denk dat het gelijk zoals gebruike-
lijk in het midden ligt. Noch de ene noch de andere op-
va ng zal in het nieuwe normaal 100% zijn plaats krij-
gen.  
Persoonlijk ben ik wel van oordeel dat een aantal zaken 
op volksgezondheidsniveau zullen veranderen. Het is 
goed dat er op dit moment een landelijke coördina e is 
met betrekking tot de ziekenhuisbedden in het kader 
van de intensive care en het verstrekken van bescher-
mende middelen. Nagedacht zal moeten worden hoe 
en op welk niveau deze samenwerking wordt gecon -
nueerd.  
Waar ik mij zorgen over maak, is de a ankelijkheid van 

Nederland van het buitenland voor wat betre  de aan-
schaf van de diverse beschermende middelen en medi-
sche apparatuur. Wat deze crisis leert, is dat het 
spreekwoord ‘goedkoop is duurkoop’ nog steeds op-
geld doet. Met andere woorden: hoe risicovol kan het 
zijn om uit oogpunt van efficiency ervoor te kiezen om 
produc eprocessen te verplaatsen naar lagelonenlan-
den? Dat het ook anders kan, bewijst het feit dat de TU 
Del  in drie weken jd een beademingsapparaat kan 
ontwikkelen dat goed bruikbaar is in onze ziekenhui-
zen. 
De conclusie is dan ook: laat de coronacrisis de les zijn 
om tot het inzicht te komen dat coördina e van be-
lang is en dat a ankelijkheid van lagelonenlanden 
soms een hoge tol kan eisen. 
 

 
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 



Seniorennieuws 
Dat u nu pas Seniorennieuws ontvangt, komt doordat 
de ouderenorganisa es van ASVA, KBO en PCOB in 
goed overleg hebben besloten om de verschijndatum 
van Seniorennieuws te verplaatsen van 1 mei naar 15 
mei en het juninummer te laten vervallen. Over de ver-
schijningsdatum van het juli/augustus-nummer zal be-
gin juni nader overleg plaatsvinden. 
Leden die aan ons hun e-mailadres hebben ver-
strekt, zijn via de ASVA-nieuwsflits per mail over 
het latere jds p van het verschijnen van Senio-
rennieuws geïnformeerd. Hebt u de ASVA-
nieuwsflits niet ontvangen, dan beschikken wij 
helaas nog niet over uw e-mailadres. Elders in dit blad 
is door de hoofdredacteur aandacht besteed 
aan het belang van het verstrekken van 
e-mailadressen. Wij garanderen u dat de aan 
ons verstrekte e-mailadressen alleen gebruikt 
zullen worden voor verenigingsdoelen van de ASVA.  
 
Update besluitvorming rond de coronacrisis 
Op 21 april hee  de regering op grond van aan haar 
verstrekte adviezen besloten om, op enkele uitzonde-
ringen na, de bestaande coronamaatregelen te verlen-
gen tot 20 mei 2020.  De voor senioren belangrijke aan-
passingen zijn: 

tandartsen en mondhygiënisten mogen weer aan 
de slag, en 
thuiswonende 70-plussers mogen één of twee bij 
voorkeur vaste bezoekers ontvangen. 

De bezoekregeling voor verpleeg- en verzorgingshuizen 
blij  in afwach ng van de resultaten van uit te voeren 
pilots vooralsnog van kracht. Wij wensen alle bewoners 
van de zorgcentra, hun geliefden en/of hun mantelzor-
gers veel sterkte bij het volhouden van deze beperken-
de maatregel. 

Verder is bekend geworden dat tot zeker 1 juni de res-
taurants, zalencentra, musea en dierentuinen gesloten 
blijven. Daarna zullen zij zeer waarschijnlijk in juni 
slechts 30 bezoekers tegelijker jd mogen ontvangen. 
Vanaf 1 juli kan dit worden uitgebreid naar 100 bezoe-
kers. Een bezoek aan de kapper, de fysiotherapeut en 
de nagelstyliste kan inmiddels ook weer, zij het onder 

beperkende voorwaarden. Door het van kracht 
blijven van de beperkende maatregelen verval-
len de door de ASVA voor de maand mei en juni 
georganiseerde ac viteiten. Over het doorgaan 
van ac viteiten na de maand juni en het vast-
stellen van een nieuwe datum voor de algeme-

ne ledenvergadering zal later een beslissing worden 
genomen. 
Omdat het juninummer van Seniorennieuws 
komt te vervallen, zullen wij u hierover via 
de ASVA-nieuwsflits informeren. 

Daarnaast hee  het bestuur van de ASVA besloten om 
de reeds voor juni georganiseerde dagtocht niet door 
te laten gaan. Het is niet reëel om op dit moment met 
40 personen in één bus op stap te gaan. Wij hopen de 
dagtochten in het tweede hal aar van 2020 weer te 
kunnen organiseren en te realiseren. Zoals eerder ge-
schreven, zijn wij er ons van bewust dat juist in deze 

jd er veel behoe e is aan ontspanning en ontmoe ng, 
maar bij het bestuur van de ASVA staat uw gezondheid 
en die van anderen op de eerste plaats. Wij rekenen 
dan ook op begrip voor de genomen besluiten. 
 
Tot slot: 
dat Seniorennieuws in april en ook nu bij u is bezorgd, 
is te danken aan de inzet van onze bezorgers. Vanaf 
deze plaats willen wij hen daar mede namens u harte-
lijk voor danken. 

Van de bestuurstafel 
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Voor informa e over de financiële en maatschappelijke gevolgen voor senioren van de coronacrisis verwijzen wij u naar de 
websites van de organisa es waarbij de ASVA is aangesloten, te weten: 

de Federa e van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) www.fasv.nl en 
de Koepel Gepensioneerden (KG) www.koepelgepensioneerden.nl 

Daar vindt u ook informa e over andere onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. 
Door de FASv is een speciale telefoonlijn geopend, te weten: Ouderen-infolijn (030) 340 06 00. 
Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
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Het bestuur van de ASVA dankt, mede namens haar leden, alle medewerkers in de ziekenhuizen en 
zorginstellingen, maar ook alle verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers voor hun inzet en betrok-
kenheid. Wij realiseren ons de grote risico’s die de zorgmedewerkers nemen voor uw eigen gezondheid 
en die van hun naasten. Wij wensen hen veel sterke, maar vooral een goede gezondheid toe. 

In deze bijzondere jd, waarbij afscheid nemen van een dierbare anders verloopt dan men had gehoopt 
en gewenst, wenst de ASVA allen die in deze corona jd een ouder, broer/zus, kind, zwager/schoonzus 
of een goede kennis hebben verloren of gaan verliezen heel veel kracht en sterkte bij het verwerken van 
het verlies. 

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 mei zijn jarig: 
02/05 de heer W.J. van Schaik 
03/05 de heer H. van der Nagel 
10/05 mevrouw A. Dekker-Hoogeveen 
16/05 mevrouw H.A.L. Veerman-Bosvelt 
18/05 mevrouw C.M.G. Sweerts 
26/05 de heer P.J. Berkhout 
 
In juni zijn jarig: 
09/06 de heer M. van Honk 
17/06 mevrouw W.J.Th van Lokven-van Os 
21/06 de heer C. Boekhout 

21/06 mevrouw J.J. van der Monde-Boele 
25/06 de heer C.G. Oerlemans  
Wij feliciteren u van harte. 
 
55 jaar getrouwd 
09/06 echtpaar Brokerhof-Boevé 
Van harte gefeliciteerd met dit heuglijke feit. 
 
Overleden 
mevrouw F.J.A. Meijer-de Ruijter 
de heer E.K. Hellmann  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 

Enquête bestemd voor mantelzorgers met familie in verpleeghuizen 
In het u inmiddels bekende vrijdagoverleg tussen het ministerie van VWS en de ouderenbonden, kwam als belangrijk agen-
dapunt aan de orde: de situa e van ouderen in het verpleeghuis die geen bezoek van hun dierbaren mogen ontvangen. 
Vooral onder de familieleden/mantelzorgers van verpleeghuispa ënten heerst grote onrust. Hier botsen de medische argu-
menten voor de lockdown met die van de sociale argumenten. Er is veel geschreven over de nega eve neveneffecten van de 
lockdown op pa ënten in verpleeghuizen. Het feit dat familie hen niet kan/mag bezoeken, betekent dat die pa ënten, hoe-
wel liefderijk verpleegd door het zorgpersoneel, vooral de sociale contacten met hun familieleden missen. Dementerenden 
begrijpen niet waarom hun familie/mantelzorgers niet meer op bezoek komen. Dat uit zich soms in verward of agressief ge-
drag. Slechts in incidentele gevallen staat een verpleeghuis bij wijze van uitzondering een iets soepeler regime toe. Om meer 
te weten te komen over hoe de familie en/of mantelzorger van verpleeghuispa ënten het ‘opsluiten’ van hun ouders of ge-
liefden ervaren, hee  de KBO-PCOB een enquête uitgezet. 
De resultaten van de enquête zijn een belangrijke informa ebron voor het ministerie van VWS als het om de vraag gaat hoe 
familie en de verpleegden de nega eve last van de lockdown ervaren, nu er geen persoonlijk contact mogelijk is, zelfs niet 
als de gezondheid van de verpleegde zodanig achteruitgaat dat voor overlijden moet worden gevreesd. Mogelijk dat de re-
sultaten van de enquête effect hebben op eventuele verlich ng van de maatregelen voor bezoekers aan hun verwanten in 
het verpleeghuis. De enquête is uitsluitend bedoeld voor familie/mantelzorgers waarvan een dierbare in een 
verpleeghuis is opgenomen. Naar de enquête: 
h ps://www.teraknowledge-research.com/teraknowledge/BSOPCOB_V-VN/fill?id1583=1  
Het FASv-bestuur 



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 Wamsteeker,Telefoon: (0172) 43 56 53 en (06) 440 825 28
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 Harry Kaspers, telefoon (0172) 43 84 18, e-mail h.kaspers@ziggo.nl  
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 

G        H        L   -   wat zou dit nu betekenen? 
G is: geloof in de goede afloop van de coronacrisis 
H is: goede hoop houden op een spoedige beëindiging 
van het coronavirus 
L is: liefde die je ondervindt wanneer zomaar een 
vreemde iets voor je doet, naar je lacht of een praatje 
met je maakt. 
 
Het zijn de kleine dingen die het doen! 
Gisteren is geweest. 
Wat morgen gaat gebeuren, is nog geheim. 
Daarom: leef nu en doe alsof het al morgen is. 
 
Het is een bijzondere jd nu. 
Maar met hulp van iedereen komen we ook hier door-
heen. 

Het virus kom je overal tegen, het is moeilijk hieraan 
voorbij te gaan. 
Winkels zijn gesloten, kerken en sportscholen zijn dicht. 
Maar… de kasten thuis zijn opgeruimd – dat dan weer 
wel!  
 
Gelukkig is er maar Eén die alles regelt en bepaalt, het 
wordt je niet door mensenhanden aangedaan. 
 
Maak gebruik van de situa e en geniet van de lente, 
de zon en ontluikende blaadjes aan de bomen en strui-
ken, en dank God voor alle goeds wat er toch zeker 
ook is, ondanks de anderhalvemeter-methode.  
Betsie Stapper, secretaris KBO 
namens de besturen KBO-PCOB 
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Beste leden, 
Normaal bent u gewend om in de eerste week van de nieuwe maand Seniorennieuws en het KBO-PCOB-Magazine 
te ontvangen, maar de onzekerheden als gevolg van het coronavirus hee  ons in gezamenlijk overleg met de col-
lega’s van de ASVA doen besluiten om dit mei/juninummer van Seniorennieuws uit te brengen en dat later te be-
zorgen. Een en ander betekent dat u in de week vanaf 2 juni alleen het KBO-PCOB-Magazine zult ontvangen. On-
der voorbehoud zullen in de week vanaf 29 juni het gebruikelijke juli/augustusnummer van zowel Seniorennieuws 
als het KBO-PCOB-Magazine bezorgd worden. 
Bestuur KBO-PCOB 



Nieuws van de ac viteitencommissie  

De soos (KBO) 
Dit keer heb ik vanwege de coronaperiode weinig 
nieuws te melden. Het is wel héél saai en jammer, 
maar het is niet anders. Ik hoop dat jullie de moed 
erin kunnen houden en dat jullie gezond mogen 
blijven! We hopen dat deze situa e niet al te lang 
zal gaan duren, maar we moeten op mis sch blij-
ven. Wanneer we weer kunnen beginnen met de 
soos, is a ankelijk van de overheidsmaatregelen. 
We moeten het daarom afwachten.  
Het weer werkt in elk geval mee, want met het zon-
netje erbij ziet het er toch anders uit.  
HOU VOL, BESTE MENSEN!!! 
 
Lady’s Day 2020 
Als gevolg van het coronavirus gaat dit leuke uitje 
niet door! Misschien aan het einde van het jaar, 

maar dan kom ik hier nog op terug. Maar als u zelf 
een bezoek wilt gaan brengen bij Vander Klooster 
Mode, bijvoorbeeld voor een privé-winkelsessie, 
kunt u bellen voor een afspraak: (0172) 21 26 36. 
Hieronder ten overvloede nog wat corona-
adviezen:  

Was je handen regelma g 
Hoest en nies in de binnenkant van je elle-
boog 
Probeer zoveel mogelijk contact te vermijden 
Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig 
Houd afstand van andere personen (1,5 me-
ter) en schud geen handen bij begroe ng 
Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt, 
denk ook aan je medemens. 

 
Ineke Hoogervorst 
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Corona: Meldpunt Thuiszorg KBO-PCOB 
Door corona staat de thuiszorg onder druk. KBO-
PCOB opende daarom het Meldpunt Thuiszorg. 
Hiermee brengt ze in kaart of senioren door de co-
ronacrisis thuis in de problemen komen. Zo streeft 
ze gericht naar het oplossen van knelpunten. 
 
Signalen doorgeven en knelpunten 
oplossen 
Als u een melding doet, krijgt KBO-
PCOB een nog beter inzicht welke zor-
gen er onder senioren leven. KBO-PCOB 
wil deze signalen doorgeven aan beleids-
makers, zorgorganisaties en andere be-
langhebbenden. Zo kunnen ze met elkaar 
kijken of mogelijke knelpunten kunnen 
worden opgelost. 
 
Binnen twee dagen ruim 500 meldin-
gen 
In nog geen twee dagen tijd zijn er ruim 
500 meldingen binnengekomen op het 
Meldpunt Thuiszorg. Zowel senioren die gebruikmaken 
van thuiszorg als thuiszorgmedewerkers reageerden mas-
saal op de oproep.  
Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Er komen 

soms schrijnende verhalen binnen; bijvoorbeeld van een mevrouw bij 
wie de thuiszorg helemaal is stopgezet. En we krijgen signalen waar 
we zelf door ons lokale netwerk een eerste stap kunnen zetten. Wat 
ons opvalt, is dat we ook veel bezorgde senioren aan de lijn krijgen 
die zelf besluiten thuiszorg niet langer binnen te laten uit angst voor 
het virus. Miscommunicatie speelt hier vaak een rol.” 

 
Gericht  
Met het Meldpunt Thuiszorg wil KBO-
PCOB in kaart brengen of senioren door de 
coronacrisis in de knel komen en welke pro-
blemen dit zijn. Vanderkaa: “We proberen ge-
richt signalen te delen met onder andere de inspectie, 
gemeenten en het ministerie. We maken nu een eer-
ste inventarisatie gereed en eind deze week delen we 
dit met de betrokken organisaties.” 
Gezien de vele reacties zal het Meldpunt de 
komende dagen nog open blijven. Senioren 
die melding willen maken van een knelpunt, 
kunnen dit doen via de Ouderen-Infolijn 
van KBO-PCOB: (030) 3 400 600 (alle 

werkdagen van 9 tot 17 uur). Door de meldingen krijgt 
KBO-PCOB een nog beter inzicht in welke zorgen er 
onder senioren leven in deze onzekere coronatijd.  
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Landelijke belangenbehar ging KBO-PCOB 
In het eerste kwartaal stonden veel zaken in het teken van het coronavirus. Daarnaast hee  de landelijke organisa e KBO-
PCOB zich ingezet voor de volgende vijf speerpunten: Wonen, welzijn en zorg; Veiligheid; Koopkracht; Digitalisering; Zinge-
ving . 
Corona 
Ouderen-Infolijn / Meldpunt Thuiszorg / Verpleeghuizen / De thuiszorg / Posi e van mantelzorgers / Lee ijdsgrens voor op-
name op de intensive care / Digitale communica e-mogelijkheden / Posi e van ouderen 
Wonen, welzijn en zorg 
Wachtlijsten in de verpleeghuiszorg / KBO-PCOB roept op: ‘betrek en zie de senior!’ / Wijkverpleging / Resultaatgericht indi-
ceren binnen de Wmo / Preven e alcohol 
Veiligheid  
Babbeltruc / CBR-hulppunt blij  een groot succes / Aanslui ng bij Ruimte voor Lopen 
Koopkracht  
‘Minister, werk aan tussenoplossing voor pensioenen!’ / Enquête over het nabestaandenpensioen / Sombere economische 
coronascenario’s raken ook senioren / Ac eplan Ouderenregelingen / Wijziging inkomensgrenzen huurtoeslag / Overbrug-
gingsbanen geen oplossing / Belas ngaangi e 
Digitalisering 
EHealthweek 2020 / Onderzoek digitale snu es / Digitale inclusie / Tafel van Tien over Techniek / NS-Keuzedagen blijven 
behouden jdens coronacrisis 
Zingeving  
Betrokkenheid bij advies Raad Volksgezondheid en Samenleving bij rapport over de derde levensfase / Resultaten onderzoek 
voltooid leven (ouderen met een doodswens) 
Uitgebreide weergave van deze onderwerpen vindt u hier:  
h ps://www.kbo-pcob.nl/vereniging/kbo-pcob-belangenbehar ging/  

Ouder worden komt met gebreken… 
Sorry dat ik doof ben 
Ik zou iets willen zeggen,  
het is zo moeilijk uit te leggen. 
Want het komt zo dikwijls voor  
dat ik het, echt waar, niet hoor. 
Jullie schreeuwen dan soms hard,  
neem mij liever eens apart. 
Dan kun je er van op aan  
dat ik het beter kan verstaan. 
 
Het komt o zo heel vaak voor  
dat ik het niet versta, maar wél hoor. 
Mensen zeggen dan al gauw:  
‘Luister, ik heb het tegen jou!’ 
Het doet mij heel veel verdriet  
als wordt gezegd: ‘Je luistert niet.’ 
Praten meerderen tegelijk,  
dan weet ik echt niet waar ’t op lijkt. 
 
Dat ik niet goed reageer  
op afstand van een meter of meer, 
denk er maar eens over na  
dat ik er dan buiten sta. 
Dit is om aandacht te trekken,  
ik denk heus niet: ‘Laat ze maar verrekken.’ 
Maar om er een beetje bij te horen,  
ook al heb ik slechte oren ! 

De redac e van Seniorennieuws ontving 
dit aardige bericht van een lezeres: 

“Ik kreeg vanmiddag het blad Margriet in de bus met een mooie kaart. 
Afzender: Margriet, PostNL, KBO/PCOB en Greetz. Wat een leuke ges-
te is dit, even wat anders lezen dan het nieuws over het virus. 
Ben er erg blij mee. 
Tevens wil ik allen die dit blad maken en lezen heel veel sterkte toe-
wensen. Wij zijn voorlopig niet van het virus af. Houd afstand en blijf 
gezond.” 
Groetjes van 
Loes Ru en. 

‘Het hee  Zijne Majesteit behaagd…’ 
Met deze woorden werd onlangs aan PCOB-
lid de heer D. Scheer uit Alphen aan den Rijn 
medegedeeld dat hem een koninklijke onder-
scheiding was verleend – ofwel: een ‘lintje’. 
Hij ontvangt de onderscheiding (Lid in de Or-
de van Oranje-Nassau) voor zijn jarenlange 
inzet als vrijwilliger op diverse terreinen: bij 

Ipse de Bruggen, Bezoekerscentrum De Veenweiden, als collectant voor IVN 
Natuureduca e en bezorger van Seniorennieuws. 
Van harte gefeliciteerd met deze blijk van waardering! 
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Jarigen 
94 jaar: 
Mevr. C.H. van der Voort-Dekker (PCOB) 
93 jaar: 
Mevr. J.F.W. van Burken (PCOB) 
92 jaar: 
Dhr. L. de Groot (PCOB) 
Dhr. J. van Nieuwenhuijzen (PCOB) 
91 jaar: 
Mevr. S. Weststeijn (PCOB) 
90 jaar: 
Mevr. E. van de Hoorn-de Lange (KBO)  06-05 
Mevr. Pieterse (KBO)    27-06 
Mevr. A. de Graaf-Reitsma (PCOB) 
Mevr. G.J. de Lange-Roos (PCOB) 
85 jaar: 
Dhr. H. van Tol (KBO)    12-05 
Dhr. G.A.B.M. Ammerlaan (KBO)   17-05 
Mevr. G. Bos-Spaanse (KBO)   21-05 
Dhr. M.J. van der Kraan (KBO)   29-05 
Mevr. H.J. Heinemann-Tabernée (KBO)  30-05 
Mevr. E.E. Prins (PCOB)    07-06 
Mevr. A. de Jong-Timmer (PCOB) 
Mevr. Holstein (KBO)    09-06 
Mevr. M. Luijnenburg-Wijsman (KBO)  15-06 
80 jaar: 
Mevr. E. Kuznik (KBO)    04-05 
Mevr. C. Abspoel-Blankens jn (PCOB)  03-06 
Mevr. A. van Wilgen-Kouwenhoven (PCOB) 06-06 
Mevr. M. van Triest-de Bruijn (PCOB) 
Mevr. C.E. Quaak-Murre (PCOB) 
Mevr. P.G.M. Koek (KBO)    12-06 
Dhr. C.P.M. van der Zwaan (KBO)   12-06 
Mevr. P.M. van Uffelen (KBO)   18-06 

Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Jubilea (PCOB) 
65 jaar getrouwd: 
Echtpaar Vreeken-Wiegman   18-05 
60 jaar getrouwd: 
Echtpaar Berkenbosch-van Willigen  07-05 
Echtpaar Veltman-van Bie    12-05 
Echtpaar De Geus-Blom    19-05 
Echtpaar Van Loon-Bremmer   31-05 
55 jaar getrouwd: 
Echtpaar Van den Broek-de Regt   12-05 
Echtpaar Wille-Nederend    03-06 
Echtpaar Vermeulen-Houtman   08-06 
Echtpaar Tromp-de Vos    16-06 
Gefeliciteerd met dit heugelijke feit. 
 
Overleden 
Dhr. W. Hofman (PCOB)    10-02 
Dhr. J. Quint (PCOB)     17-03 
Dhr. S. van den Berg (KBO)    28-03 
Dhr. G. de Bruin (KBO)    30-03 
Mevr. M. Rem-van Leeuwen (PCOB)  01-04 
Mevr. A.B. Demoed (PCOB)    03-04 
Mevr. M. Persijn-Soeya (PCOB)   17-04 
Mevr. A.C. van Wieringen-van Vliet (PCOB) 21-04 
Mevr. N.P. Mik-Sanderse (PCOB) 
Mevr. J. Bode-Pont (PCOB)    01-05 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 
Nieuwe leden 
Dhr. G. Bos en mevr. J.C. Bos-Koenekoop 
Van harte welkom bij de PCOB. 

Lief en leed 

Corona jd 
Wij vragen ons steeds af wanneer we ons weer vrij mogen begeven naar onze dierbare naasten en of dat nu fami-
lie of vrienden betre , het staat vast: wij missen elkaar. Even met elkaar praten of aanraken is er niet bij, althans als men niet 

onder één dak woont. Maar ook daar is weer een uitzondering op. In een gemeenschapshuis waar we geen 
familie van elkaar zijn, is de anderhalve meter zeker van toepassing. Ook beschermende kleding en mondkapjes 
belemmeren de communica e. Als nieuwe voorzi er van de PCOB (vanaf begin januari) had ik mij dat heel an-
ders gedacht. Mijzelf voorstellen op 1 april bij de Paaszang ging niet door. Kennismaken met de bezoek(st)ers 
van de commissie Lief en leed zat er ook niet in. Gelukkig hebben we extra aandacht mogen geven aan de 80-
plussers op ini a ef van Gozien Mathijssen, waarvoor onze dank. Onze secretaris, Lammert Haalboom, hee  

met Pasen een 'Paasgroet' verstuurd aan leden van wie we het e-mailadres hebben. 
Ik ben dan ook blij met de oproep van de besturen om zo veel mogelijk uw e-mailadres door te geven aan uw secretaris. Mis-
schien kunnen we eind mei via e-mail aan velen aandacht schenken rond Pinksteren of diverse PCOB-ac viteiten. 
Als de anderhalve meter korter is geworden, zullen we elkaar zeker ontmoeten; misschien op 19 augustus bij het uitje naar 
Elburg, als dit doorgaat. U kunt mij ook al jd bellen (06) 422 529 85 of e-mailen: voorzi er@pcob-alphenaandenrijn.nl. 
Dick Tempelaar, voorzi er PCOB Alphen aan den Rijn  



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


