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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 septembernummer 2020 uiterlijk 11 augustus bij de redac e van Senioren-
nieuws. Graag als Word-bestand aanleveren via e-mail. Het septembernummer verschijnt in week 36. 
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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Door de aandacht in de pers voor de an racisme-demonstra es verdwijnen de berichten over de gevol-
gen van het coronavirus voor de senioren naar de achtergrond. Uw redac e hee  wél oog voor deze 
gevolgen en blij  daarover berichten. Voor de komende maanden wenst zij u veel sterkte en hopelijk 
wat meer contact met de mensen die u lief zijn.  
De redac e 

Seniorenlevens zijn belangrijk  



Column 

Handen wassen 
Het is merkwaardig, maar op alle momenten dat 
ik mijn handen was - en dat is vaak in deze jd 
van coronadreiging - dwalen mijn gedachten af 
naar Joke. Het is toch al meer dan twin g jaar 
geleden dat ik Joke haar handen heb zien was-
sen. Ik werkte bij het Voorlich ngsbureau voor 
de Voeding, nu Voedingscentrum, en daar was 
Joke voedingskundige. Het bureau volgde en 
volgt de laatste wetenschappelijke inzichten 
nauwgezet en sindsdien breek ik daar ook graag 
een lans voor. Luister naar de wetenschappers, 
zij zijn het verst gevorderd in wat wij weten van 
ons bestaan. Er was des jds onderzoek gedaan 
naar handen wassen. Hoe lang moest je je han-
den poedelen en vooral daarna afspoelen voor 
ze van alle sme en vrij waren? Dat was best 
lang. Joke, een keurige dame, met wie niet viel 
te spo en, paste zich vanzelfsprekend ogenblik-
kelijk aan. Ik zie me nog naast haar staan wach-
ten toen ze aan de enige wastafel in de toilet-
ruimte minu eus haar handen reinigde, vinger 
voor vinger, duim voor duim, tergend langzaam. 
Ik had het hart niet er iets van te zeggen. Ik be-
greep dat het voortaan zó moest. 
Enig hygiënisch benul was me daarvóór ook niet 
vreemd. Wat wil je met een vader die in een 
restaurant eerst de reinheid van het toilet in-
specteerde, voor hij er überhaupt een hap 
nu gde. Beviel het hem niet, dan fietsten we 
wel een straatje verder. 
Toch waste ik mijn handen later niet zo traag als 
Joke en zeker niet als er anderen achter me 
stonden te wachten. Inmiddels doe ik dat wel. 
Mijn handen zijn onherstelbaar schraal van de 
babyzeep (zachter kan ik niet vinden). Ik zing er 
geen deuntje bij, zoals we tegenwoordig krijgen 
aangereikt als hulpmiddel. Als je uitgezongen 
bent, zijn je handen schoon. 
Liedjes heb ik helemaal niet nodig. De uiterst 
betrouwbare, doch strenge Joke vergezelt me 
bij de wastafel en de gootsteen. In mijn gedach-
ten althans. Daar kan geen melodietje tegenop. 
 
Janny Eskes  

OSO-commissie Wonen 
Passend (t)huis.....!  
Als u ingeschreven staat in ‘Huren in Holland Rijnland’ en 
deze website regelma g bezoekt, dan zal het u ook opgeval-
len zijn dat bij het aanbod van Woonforte al enige jd dik-
wijls een aanvullende tekst staat met de tel Passend 
(t)huis. En vervolgens: Dit is een project van Corpora e 
Woonforte met lokale voorrangsregels. En een aanduiding 
zoals Doorstromer of Herstarter of Starter. Voor nadere in-
forma e kunt u op de link Info klikken. Zo komt u op een 
speciale pagina waarop het project wordt uitgelegd. Of 
rechtstreeks: www.woonforte.nl/passend-thuis.  
OSO-Wonen en Woonforte hebben regelma g overleg 
waarbij meermalen over de vastzi ende woningmarkt en 
het geringe aantal voor verhuur vrijkomende eengezinswo-
ningen is gesproken. Naast emo onele redenen blijkt de 
veelal hoge(re) huurprijs een drempel en daarnaast de 
rompslomp die verhuizen met zich meebrengt. Met deze 
wetenschap is het project Passend (t)huis ontwikkeld met 
het accent op huurders van 50-plus die gelijkvloers willen 
gaan wonen. Om dit te bevorderen, is de huurprijs gelijk aan 
die van de eengezinswoning. Daarnaast worden een maand 
huurvrij en verhuisvrije dagen geboden en hoeven er geen 
gaatjes in de muren e.d. te worden gevuld bij het achterla-
ten van de woning, waarmee het u als Doorstromer aan-
trekkelijk wordt gemaakt. 
Voorwaarde is maximaal twee personen en de eengezins-
woning leeg achterlaten en 50 jaar of ouder. Let wel, men 
dient als woningzoekende bij Huren in Holland Rijnland in-
geschreven te staan. Hierbij geldt voor toewijzing weliswaar 
de lengte van de inschrij ijd, maar u krijgt voorrang t.o.v. 
andere woningzoekenden. Het maximum verzamelinkomen 
is € 39.055,00, wat gelijk is aan de sociale huurgrens.  
Er is ook een brochure verkrijgbaar waarin te lezen is dat de 
gelijkvloerse woningen die worden aangeboden zorgvuldig 
zijn uitgekozen, dicht bij winkels liggen en goed bereikbaar 
zijn. 
Voor huurders van eengezinswoningen met een huurprijs 
vanaf € 737,14 zijn er ook mogelijkheden. Het label is dan 
Doorstromer Middeninkomen.  
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Cryptokruis 
Van dit kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryp sch omschreven. U kunt deze vier woorden vóór 
11 augustus 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 Huiselijke vechtsport (13); 13 Deel van Azië; 
14 Redevoering; 15 Briefaanhef; 16 Vóór; 18 
Lokmiddel; 19 Residen eorkest; 21 Kunstpro-
duct; 23 Aanleiding; 26 Poli eke par j; 27 
Schuur; 19 Slingerplant; 30 Paar; 31 Keuken-
gerei; 33 Dansfeest; 34 Kortschri ; 35 Oude 
lengtemaat; 36 Kledingstuk; 38 Bladgroente; 
39 Stoomschip; 40 Dagelijks voedsel; 41 De 
jongeren; 42 Badmintonclub; 44 Plaats in Gel-
derland; 46 Meelproduct; 47 Tegenover; 48 
God van de wind; 50 Papegaai; 52 Deel van 
een olifant; 54 Boomstronk; 55 Toonladder; 
57 Rover; 58 Crea e van Annie M.G.; 59 On-
gelovig; 61 Werkschuw; 62 Boom; 63 Voor-
malig eiland; 64 In iemands voordeel; 66 Per-
soonlijk voornaamwoord; 67 Pleziervaart; 70 
Rijkdom; 72 Stof tot nadenken (13). 
 
Ver caal: 
1 Slot; 2 Slee; 3 Omslag; 4 Rivier in Spanje; 5 
Afvoerbuis; 6 Son Eminence; 7 Stop; 8 Ver-
bonden met; 9 Getroffen; 10 Onderwijsvorm; 
11 Kiem; 12 Op geen enkele plaats; 15 Aan-
trekkelijke snoet van de visboer (11); 17 Bij-
bels figuur; 20 Speciale drank voor puzzelaars 
(11); 22 Tennisterm; 24 Gebogen been; 25 
Vis; 26 Achtervoegsel; 28 Onderdrukking; 30 
Kosten voor een marktplaats; 32 Opslag-
plaats; 34 Waterkering; 37 Rund; 38 Zoon van 
Noach; 43 Kegelvormig; 45 Een kleinigheid; 47 
Talmer; 49 Stuk stof; 50 Goocheltruc; 51 En-
gels bier; 53 Nachtvogel; 55 Geslacht; 56 Le-
ger; 59 Slagwapen; 60 Belgisch bier; 63 Tijds-
eenheid; 65 Priem; 68 Muzieknoot; 69 Plus; 
70 Persoonlijk voornaamwoord; 71 Lidwoord.  
 
Oplossing uit nr. 04 
ALLE DAGEN ZAL IK WENEN 
1e prijs: H. Van der Hulst; 
2e prijs: G. Klaassen;  
3e prijs: H. Luik-Pootjes. 

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 
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. 

Seniorennieuws — juli-augustus 2020— nr.5          3 



4          Seniorennieuws — juli-augustus 2020 — nr.5 

Verzilveren mantelzorgcompliment  
Als u een mantelzorgcompliment ter waarde van € 200,00 hebt ontvangen van een inwoner van Alphen aan den Rijn aan 
wie u in het afgelopen jaar voor een langere periode mantelzorg hebt verleend, dan kunt u de uitbetaling ervan bij de ge-
meente aanvragen. 
Het college van Burgemeester en wethouders hecht grote waarde aan de inzet van mensen die mantelzorg verlenen aan 
inwoners. Het mantelzorgcompliment is dan ook bedoeld als waardering voor uw inzet als mantelzorger. 
Goed om te weten: 
Vraagt u de verzilvering vóór 30 oktober 2020 aan, dan ontvangt u € 200,00 op uw bankrekening op 10 november 2020, de 
Dag van de Mantelzorg. Als u de verzilvering later, maar uiterlijk 15 december 2020 aanvraagt, dan is de uitbetaling in de-
cember 2020. Aanvragen na 15 december 2020 is helaas niet meer mogelijk. 
De gegevens hiervoor kunt u vinden op:  
h ps://www.alphenaandenrijn.nl/College/Onderscheidingen/Verzilveren_mantelzorgcompliment 
Mantelzorgers die niet over internet beschikken, kunnen telefonisch contact  opnemen met de gemeente. Door te bellen 
naar 140172 (op e 1) kan het aanvraagformulier voor het verzilveren van het mantelzorgcompliment opgevraagd worden.  

Mantelzorgvergunning voor parkeren 
Wanneer u a ankelijk bent van mantelzorg (niet-beroepsma ge, onbetaalde zorg), dan kunt u voor uw mantelzorger(s) 
een parkeervergunning aanvragen. De mantelzorgvergunning is alléén voor het centrum aan te vragen. 
Uitgi eregels 
De mantelzorgvergunning wordt verstrekt op basis van een recente verklaring (maximaal twee maanden oud) van 'Tom in 
de Buurt Centrum' of van een professionele instan e waarin staat dat u mantelzorg nodig hebt. Een indica e voor verpleeg-
huis of thuiszorg voldoet ook. 
Voorwaarde voor het verkrijgen van een mantelzorgvergunning is, dat u bent ingeschreven in de Basisregistra e Personen 
(BRP) op een adres in het centrum. Voor andere parkeerloca es is deze vergunning niet aanvraagbaar. 
U hoe  bij de aanvraag geen kenteken op te geven, het kenteken waarmee u parkeert meldt u aan in ParkStart op het mo-
ment dat uw mantelzorger gaat parkeren. 
Informa e 
Alle parkeervergunningen zijn digitaal, uw kenteken is opgeslagen in een register. De handhavers scannen de kentekens van 
de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning hee  of niet. 
De vergunning is geldig in de zone waarin u woont, Hoge Zijde of Lage Zijde. 
Het vergunningengebied in het centrum is een betaald-parkerengebied. Van maandag t/m zaterdag moet u tussen 09.00 
uur en 18.00 uur betalen voor het parkeren of met een parkeervergunning parkeren. Op de koopavond (vrijdag) geldt dit 
tot 21.00 uur. 
De vergunning is niet geldig op de volgende plekken: 

Parkeerloca es waar achteraf voor het parkeren betaald moet worden (slagbomen). Op het centrumkaartje aange-
geven met parkeerplaats P1; P2; P5; P7; P9. 
Het parkeerterrein gelegen tussen winkelcentrum Aarhof en de rondlopende rijbaan van het Aarplein (Aarplein-
West: op het centrumkaartje aangegeven met P8). 
Parkeergarage. 
Julianastraat, tussen de Postkade en de Hoflaan. 

Tarief: Voor de mantelzorgvergunnning kunt u ieder kwartaal maximaal 180 uur parkeer jd inkopen. 
Aanvragen 
U kunt uw mantelzorgvergunning aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier dat u kunt vinden op 
h ps://alphenaandenrijn.parkeerservice.nl/aanvraagformulieren-en-formulieren-sospes/aanvraagformulier-
mantelzorgvergunning-alphen-aan-den-rijn.  
Gebruik 
U kunt de mantelzorgvergunning voor maximaal 180 uur per kwartaal gebruiken. 
U kunt het kenteken van uw mantelzorger via ParkStart ac veren via uw computer, tablet of smartphone. Hierin kunt u 
gemakkelijk een kenteken aan- en afmelden op uw vergunning. Doorloop hiervoor éénmalig de stappen die u automa sch 
via een e-mail krijgt toegestuurd.  
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Wordt de zorg voor een ander u te veel? Dit kunt u doen  
Helpt u iemand die zorg nodig hee ? En doet u dat een paar dagen per week of meer? Dat kan behoorlijk zwaar zijn, zeker als 
de persoon voor wie u zorgt door coronamaatregelen minder hulp krijgt. Toch staat u er niet alleen voor. Als het nodig is, 
kunt u hulp inroepen. Om te bepalen welke hulp nodig is in welke situa e, is de Zorgladder Mantelzorg bedacht. Het Ministe-
rie voor Volksgezondheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben deze samen met belangenorganisa e Man-
telzorgNL opgesteld. De zorgladder bestaat uit vijf treden, vijf stappen. Hoe meer u voor iemand zorgt, hoe hoger u staat op 
de zorgladder. Ook uw eigen gezondheid speelt mee. Als u zelf kwetsbaar bent, staat u ook hoger op de zorgladder. Iedere 
stap beschrij  welke extra hulp u kunt aanvragen en bij wie u daarvoor moet zijn. 
Stap 1: Mantelzorg en het eigen netwerk 
Als u wel wat hulp kunt gebruiken bij het zorgen voor een ander, moet u dat eerst in uw eigen netwerk proberen te vinden. 
Misschien willen de buren wel een keer een boodschap meenemen. En misschien wil een familielid wel een keer koken of een 
wandeling maken met de persoon voor wie u zorgt. Hulp vragen is soms las g, maar mensen helpen graag. Ook de Mantel-
zorglijn van MantelzorgNL kan u hierbij helpen. 
Stap 2: Informele hulp 
Doet uw eigen netwerk al alles wat mogelijk is? En hebt u toch nog meer hulp nodig? Dan kunt u vrijwilligers vragen om u te 
helpen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in uw gemeente, bij NLvoorElkaar.nl, WeHelpen.nl 
of bij een lokale vrijwilligersorganisa e. 
Stap 3: Hulp vragen aan de gemeente 
Hoort u zelf ook tot de risicogroep van het coronavirus? Of zorgt u iedere dag voor iemand en wordt dat ook met hulp van 
bekenden en vrijwilligers te zwaar? Dan kunt u de gemeente vragen om (extra) hulp vanuit de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). Neem hiervoor op werkdagen telefonisch contact op met het Wmo-loket, telefoon 140172. U kunt vragen 
om huishoudelijke hulp of om kleinschalige dagopvang bijvoorbeeld. 
Stap 4: Hulp vragen aan verpleging en verzorging 
Hee  de persoon voor wie u zorgt hulp nodig bij het wassen en aankleden, bij het aan- en ui rekken van steunkousen of is er 
wondverzorging nodig? Is dit als gevolg van corona gestopt, maar redt u het zelf niet meer? Dan moet er een wijkverpleeg-
kundige of verzorgende komen om te helpen. Vraag de huisarts of wijkverpleegkundige of dit weer kan worden opgestart.   
Stap 5: Crisishulp en opvang buitenshuis 
Als het met hulp aan huis niet meer lukt, dan moet er worden gezocht naar een andere oplossing. Misschien kan de persoon 
voor wie u zorgt dan worden opgenomen in een ziekenhuis, een verpleeghuis of zorghotel bijvoorbeeld. U kunt hiervoor hulp 
vragen aan de huisarts en de wijkverpleegkundige. In een crisissitua e kunt u ook 112 bellen. 
Andere hulp 
Weet u niet zo goed op welke trede van de zorgladder u staat? Of wilt u alleen even praten over de situa e waarin u zit? Of 
hebt u een andere vraag over mantelzorg? In al deze situa es kunt u de Mantelzorglijn (030) 760 60 55 bellen. Medewerkers 
van De Mantelzorglijn geven informa e en advies en kunnen helpen bij het zoeken naar oplossingen. Uiteraard kunt u ook 
contact opnemen met onze ouderenadviseurs. Hun telefoonnummers vindt u in het katern van uw seniorenorganisa e. 
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Waar zijn de yeps in de coronacrisis? 
Impact op vitale ouderen wordt vaak over het hoofd gezien 

Fietstocht zomer 2020  
Woensdag 12 augustus  wordt voor de lie ebbers een 
fietstocht georganiseerd van ongeveer 35 km. De rit start 
om 9.30 uur vanaf het Lauraplein en hee  twee pauzes. In 
de eerste pauze krijgt u van het OSO een kopje koffie of 
thee met wat lekkers, jdens de tweede pauze gaan we 
een lunch gebruiken in een restaurant/eetcafé. Wij raden 
u aan om zelf voor water te zorgen. Aan het eind is er nog 
een verrassing. Het inschrijfgeld is € 5,00 per persoon. 
Vooraf aanmelden is nodig. U kunt zich tot uiterlijk 5 au-
gustus aanmelden bij Wim van der Tang. Bij voorkeur via 
devandertang@gmail.com, maar bellen kan ook tussen 
19.00 en 20.00 uur met (06) 817 833 79. Maximaal 20 
deelnemers kunnen mee!! 
Om duidelijkheid te verschaffen over het al of niet door-
gaan van de fietstochten, gelden de volgende regels: een 
tocht gaat niet door als het een kwar er voor aanvang 
van de tocht regent. Een tocht gaat ook niet door als in de 
weersverwach ng voor die dag door het KNMI een code is 
afgegeven in verband met te verwachten onweer. Bij de 
fietstocht staat veiligheid van de deelnemers voorop en 
houden we ons aan de regels die gelden in 
de corona jd! De leiding bij deze fietstoch-
ten is in handen van Marilou Stoker.  
Veel fietsplezier! 

Europese regeling 
verlenging rijbewijs 

De geldigheid van rijbewijzen die jdens de coronacri-
sis zijn verlopen, wordt met zeven maanden verlengd. 
Dat hee  de Europese Commissie besloten, laat minis-
ter van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieu-
wenhuizen weten. Op die manier kunnen automobilis-
ten met een rijbewijs dat tussen 1 februari en 1 sep-
tember 2020 is verlopen of nog verloopt langer doorrij-
den. Ze mogen het rijbewijs in de hele EU blijven ge-
bruiken. De duur van zeven maanden geldt vanaf de 
datum waarop het rijbewijs verloopt. Rijbewijzen die 
zijn geschorst of ingevorderd, vallen buiten de regeling. 
75 jaar of ouder? 
De coulanceregeling die 1 december 2019 is ingegaan, 
maakt het mogelijk dat bestuurders nog een jaar langer 
met hun verlopen rijbewijs binnen Nederland kunnen 
rijden. Bestuurders van 75 jaar of ouder die binnen de 
coulanceregeling van 1 december 2019 vallen en waar-
van het rijbewijs na 1 februari 2020 is verlopen, vallen 
nu onder de Europese regeling. Zij kunnen tot 7 maan-
den na de verloopdatum van het rijbewijs binnen Euro-
pa blijven rijden. Er zijn hiervoor geen aparte formulie-
ren of codes nodig. Valt u in de coulanceregeling van 
december jl. en is uw rijbewijs verlopen vóór 1 februari 
2020, dan is rijden in het buitenland niet mogelijk.  

Ze zijn met pensioen, maar nog fit en vitaal: 
young elderly persons. In het najaar van 
2019 werd in het publieke debat plotseling 
veel aandacht besteed aan de ‘yeps’. In een 
serie portre en liet Trouw ons kennismaken 
met een groep ouderen waarvan we eigenlijk 
al lang wisten dat deze bestond. Toch leverde 
het veel reac es op. Met name van jonge 
ouderen zelf: de doelgroep leek opgelucht te 
zijn dat zij eindelijk werden aangesproken op 
hun ac eve en onmisbare bijdragen aan de 
maatschappij, in plaats van op hun kwets-
baarheid. Helaas lijkt in het huidige corona-

jdperk het onderscheid tussen ouderen van 
een verschillende lee ijd opeens weer mij-
lenver te zoeken. 
Uit onderzoek van het Na onaal Ouderen-
fonds komt naar voren dat de oudste oude-
ren – de groep om wie we ons in deze crisis 
het meeste zorgen maken – zich eigenlijk het 
minst getroffen zeggen te voelen als het gaat 
om de gevolgen van de coronacrisis op hun 

mentaal welzijn. Dat is niet zo vreemd. Zij 
zi en al jd al meer binnen en velen hebben 
een kleine sociale kring. De groep voor wie 
de veranderingen in het dagelijks leven en 
hiermee ook de impact op het mentaal wel-
zijn het grootste is, zijn de jongere ouderen. 
Plotseling zijn zij weer ingedeeld bij de zwak-
keren, de kwetsbare ouderen, terwijl ze daar 
juist net weg waren. 
Prof. dr. Tinie Kardol, hoogleraar Ac eve 
Ouderdom aan de Vrije Universiteit Brussel 
en lid van de Raad van Toezicht van het Na-

onaal Ouderenfonds legt het als volgt uit: 
‘Veel jongere ouderen, mensen die kortgele-
den vanwege hun lee ijd de arbeidsmarkt 
hebben verlaten, bezi en tal van kwaliteiten 
waar zij graag een beroep op willen laten 
doen. Ze staan fysiek, mentaal en sociaal 
volop in het leven en stellen het zeer op prijs 
als hun omgeving hen op die kwaliteiten aan-
spreekt. Maar ook en misschien wel juist als 
die kwetsbaarheid een gegeven is, bijvoor-

beeld vanwege lichamelijke achteruitgang, is 
het van vitaal belang dat de oudere wordt 
gekend en erkend als volwaardig mens, als 
iemand die een bijdrage kan blijven leveren 
aan de samenleving en medeverantwoorde-
lijkheid wil blijven dragen. De weerbaarheid 
en veerkracht van ouderen is het grootst als 
kwetsbaarheid geen s gma is, maar een 
aspect van het leven.’ 
Yeps die zich betu eld voelen, nemen de 
regels met een korreltje zout. Toch zijn ook 
zij kwetsbaar. Uit onderzoek van het Oude-
renfonds blijkt dat de richtlijnen onduidelijk 
zijn voor ouderen, vooral voor deze jonge 
ouderen. En als het dan inderdaad zo is dat 
wij het als maatschappij moeilijk vinden on-
derscheid te maken, is er maar één oplossing. 
Ga met hen zelf in gesprek. Over hoe zij op 
een verantwoorde, gezonde maar ac eve 
manier samen oud willen worden. Ook in 
deze coronacrisis.  Corina Gielbert, directeur 
Na onaal Ouderenfonds  
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Ouderenzorg vraagt om omdenken  
De kwaliteit en de kwan teit van de oude-
renzorg zijn geregeld in het nieuws: kwali-
teitsproblemen, wachtlijsten, personeelste-
korten, te weinig geld. De vergrijzing doet 
geleidelijk haar werk. Het vraagstuk van de 
ouderenzorg wordt ook alleen maar groter. 
Hoe moet het verder? We willen immers 
voldoende zorg en goede zorg. Kan dat? 
Zeker, maar we moeten, vind ik zelf, wel 
anders gaan denken om de kansen te zien. 
 

Vergrijzing is niet alleen de oorzaak van een 
probleem, maar ook een deel van de oplos-
sing. Dat we ouder worden is op zich een 
geschenk, zoals de Raad voor de Volksge-
zondheid en Samenleving onlangs stelde. 
Wel zijn er grote, niet te negeren verschillen 
tussen mensen met hoge en lage inkomens. 
Gemiddeld zijn we ook langer gezond. Dat is 
een belangrijk gegeven. De meeste zorg heb-
ben we immers in de pakweg laatste vij ien 
jaar van ons leven nodig. In de periode daar-
voor werken we langer en is er meer ruimte 
voor vrijwilligerswerk. De demografen Spijker 
en MacInnes rekenden voor Schotland uit dat 
als je het aantal mensen dat sta s sch ge-
zien nog vij ien jaar te leven hee , afzet 
tegenover het aantal mensen dat daadwer-
kelijk werkt, er een even groot deel van de 
bevolking voor zorgtaken beschikbaar blij . 
Het poten eel is er dus. 
Eerdere inzet van zorg 
Een tweede punt is dat nu de meeste aan-
dacht in de ouderenzorg gaat naar de men-

sen die de meeste zorg nodig hebben. Lo-
gisch zou je denken. Maar eerdere inzet van 
zorg is misschien slimmer. Het in Scandinavië 
en enkele andere landen overgevlogen 
reablement is daar een vorm van. Het richt 
zich op ouderen die kwetsbaar zijn, bijvoor-
beeld na een ziekenhuisopname of geduren-
de een geleidelijk proces van achteruitgang. 
Zij krijgen in korte jd heel intensief hulp om 
de draad weer op te pakken en zo zelfstandig 
mogelijk te worden. Geen Tafeltje-Dek-Je, 
maar zelf leren koken ondanks bijvoorbeeld 
een halfzijdige verlamming. Deze werkwijze 
komt sterk op in Scandinavië, maar ook het 
Verenigd Koninkrijk, Australië en enkele 
plaatsen in Nederland. Het vergt een geza-
menlijke aanpak van de thuiszorg, ergo- en 
fysiotherapie, welzijnswerk en artsen. Er zijn 
aanwijzingen dat reable-
ment de vraag naar opname 
in verpleeghuizen vermin-
dert. 
Sociale verbanden verster-
ken 
Een derde kans is het ver-
sterken van sociale verban-
den. Dat kan door nieuwe 
woonvormen, waar mensen 
elkaar meer ontmoeten. Het 
kan ook door kwetsbare 
mensen in contact te bren-
gen met anderen die wel 
een handje willen helpen. 
Maar een hulpvraag stellen 
is moeilijk: wie kun je vra-
gen en durf je het? Het is 
wel nodig; anders komt er 
niemand! Het is belangrijk 
om mantelzorgers te onder-
steunen om te voorkomen 
dat ze roo ouw op zichzelf 
plegen, waardoor het ver-
pleeghuis nog het enige 

alterna ef is. 
Omdenken langs meer sporen 
De maatregelen voor voldoende goede oude-
renzorg vragen om omdenken langs meer 
sporen. De commissie ‘Toekomst zorg thuis-
wonende ouderen’ onder leiding van Wouter 
Bos, hee  daar recentelijk verstandige din-
gen over gezegd. Maar met een rapport 
waarin een commissie omdenkt ben je er 
niet. Het is een opgave voor de samenleving 
en niet alleen iets voor de zorg. Het raakt de 
poli e, supermarkten, openbaar vervoer, 
woningbouw en ga zo maar door. Het is een 
groot vraagstuk dat veel kleine stappen 
vraagt, stappen vanuit een ander perspec ef 
op de kansen die er ook zijn. 
Henk Nies Vilans (landelijke kennisorganisa e 
voor langdurige zorg) 



Regels rond mondkapjes 

In welke situa es zijn mondkapjes verplicht? 
In het openbaar vervoer (OV) is anderhalve meter 
afstand houden vaak niet mogelijk. 
Daarom is sinds 1 juni een mondkapje verplicht in 
het OV. Dit geldt voor reizigers vanaf 13 jaar in de 
trein, bus, metro en tram. Tevens op veerponten. 
Dit is dus naast de bestaande regels zoals: 

1,5 meter afstand houden 
Thuis blijven bij ziekte en verkoudheid 
Handen wassen met water en zeep 
Niezen en hoesten in de elleboog 
Papieren zakdoekjes gebruiken 
Geen handen schudden 

 
Welke type mondmasker moet ik gebruiken? 
In het openbaar vervoer moet u een niet-medisch 
mondkapje dragen. Wanneer u dit niet doet, ris-
keert u een boete van € 95,00. 
Er zijn twee soorten mondkapjes geschikt: 
Een wegwerpmondkapje; deze kunt u één keer ge-
bruiken, circa drie uur. Kosten ongeveer € 0,40 per 
stuk. 
Herbruikbare mondkapjes; deze kunnen gewassen 
worden. Kosten vanaf € 5,00 en hoger. 
Het is ook mogelijk om zelf een mondkapje te ma-
ken van katoen.  
Een sjaal of een sok als mondkapje in het OV is niet 
toegestaan. 
 

Waar zijn mondkapjes te koop? 
Niet-medische mondkapjes zijn ruim voorradig bij 
drogisterijen, supermarkten en andere winkels. 
Helaas nog niet op alle sta ons. Zorg er dus voor 
dat u beschikt over een mondkapje voordat u gaat 
reizen. 
 
Hoe kan ik veilig een mondkapje gebruiken? 

Het is belangrijk dat u het mondkapje op de juiste 
manier draagt en gebruikt. 
Gebruik alleen de touwtjes of elas ekjes om het 
mondkapje op te ze en, raak de binnenkant niet 
aan. Zorg dat het masker goed aansluit op het ge-
zicht en dat de neus en mond goed bedekt zijn. 
Gebruik wederom de touwtjes of elas ekjes om 
het masker af te ze en en raak de binnenkant niet 
aan. Gooi het mondkapje weg ( wegwerpmasker) 
of was het masker op 60 graden (herbruikbaar 
masker). 
Van centrumvoorgezondheid@gmail.com 
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Bezoekregeling en herva ng dagbesteding, handreiking voor verwanten 
Gebaseerd op de routekaart van de overheid en de handreikingen van de VGN 

Wat zegt de routekaart  
De routekaart noemt een drietal data. 1 juni voor het herva en van dagbesteding, 15 juni voor het weer op bezoek kunnen 
gaan bij uw naaste, en 1 juli voor het weer thuis kunnen ontvangen van uw naaste. Dit zijn data waarop een en ander uiterlijk 
weer mogelijk moet zijn. Als het eerder kan, moet het ook eerder mogelijk gemaakt worden.  
 
Wat betekent de handreiking voor u  

Om het risico dat u uw naaste besmet, en daarmee ook een besme ngsrisico vormt voor diens huisgenoten, spreekt 
het voor zich dat u zelf alle RIVM-richtlijnen ten aanzien van hygiëne, afstand houden en het zoveel mogelijk vermijden 
van drukke omgeving nalee .  
Ga niet op bezoek bij uw naaste als u zelf, of een van uw huisgenoten, ziekteverschijnselen hee . Laat u bij klachten 
eerst testen om vast te stellen of er wel of geen sprake is van Covid-19. 
Indien er de afgelopen twee weken iemand met klachten bij u in huis was, of posi ef getest is op besme ng, dan kan 
bezoek niet plaatsvinden maar moet het worden uitgesteld.  
Als er in de woning van uw naaste besme ng is vastgesteld, zal op basis van overheidsrichtlijnen in principe bezoek 
niet mogelijk zijn tot het weer veilig is. Overleg dan met de begeleiding welke eventuele mogelijkheden voor contact 
met uw naaste er nog wel zijn. 
Hanteer in het contact met uw naaste indien mogelijk een veilige afstand. Als dit niet kan, omdat nabijheid nodig is in 
verband met verzorgende handelingen, of omdat uw naaste de nabijheid vanuit emo onele redenen nodig hee , is het 
houden van afstand niet noodzakelijk. Wel is het goed dat het aantal mensen dat de nabijheid biedt, beperkt wordt tot 
één, maximaal twee.  
Als er geen ziekteverschijnselen zijn bij u of uw naaste, zijn beschermingsmiddelen of andere bijzondere beschermings-
maatregelen niet nodig.  
Als uw naaste bij u thuis is, moet hij/zij terug kunnen keren naar de woning als uw naaste geen ziekteverschijnselen 
hee . Als er ziekteverschijnselen zijn, vraagt u eerst bij de GGD om een test en uw naaste blij  bij u thuis tot de uitslag 
bekend is en er geen besme ng blijkt te zijn. Als er in de woning van uw naaste besme ng aanwezig is, is het uiter-
aard zeer raadzaam om te wachten met terugkeer tot de besme ng weg is.  
Als u met uw naaste naar buiten gaat, is het belangrijk om drukke omgevingen te vermijden.  
Als uw naaste een kwetsbare gezondheid hee  en bij u thuis is, is het verstandig om geen bezoekers te ontvangen.  
Als uw naaste een goede gezondheid hee , kunt u zich baseren op de algemene RIVM-richtlijnen en aanwijzingen van 
de overheid. Indien uw naaste zich niet zelf kan houden aan deze richtlijnen, begeleidt u hem/haar daar zo goed moge-
lijk bij.  

 
Wat mag u van de zorgaanbieder verwachten  
De bezoekregeling  

Omdat de samenstelling van de woongroepen, en daarmee ook de Covid-19 gerelateerde risico’s per woning sterk kun-
nen verschillen, moeten de afspraken ten aanzien van bezoek op woningniveau worden afgesproken. De Raad van Be-
stuur/direc e stelt hiervoor de algemene kaders vast.  
De afspraken op woningniveau worden gemaakt in samenspraak met de betrokkenen: cliënten, verwanten en begelei-
ders. Hoe dit overleg op groepsniveau plaatsvindt, zal ook per woning worden geregeld. Bij het maken van deze afspra-
ken is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid om goed rekening te houden met de belangen van bewoners met een 
kwetsbare gezondheid. De zorgaanbieder neemt het ini a ef om tot dit overleg te komen.  
Binnen het kader van de afspraken die op woningniveau gemaakt worden, worden op individueel niveau met cliënt/
vertegenwoordiger en begeleiding de individuele afspraken gemaakt. U mag verwachten dat het ini a ef voor dit over-
leg door de begeleiding genomen wordt.  
Als de zorgaanbieder het bezoek vóór 15 juni, of het naar uw huis gaan vóór 1 juli nog niet toestaat, mag u verwachten 
dat kan worden uitgelegd welke goede redenen er zijn om zich aan deze uiterste datum te houden.  

             Vervolg op de volgende bladzijde 



              Vervolg van vorige bladzijde 
De dagbesteding  
De zorgaanbieder zal zijn uiterste best doen om de dagbesteding zo snel mogelijk weer op een goed niveau te krijgen. Hierbij 
zullen las ge keuzen gemaakt moeten worden om besme ngsrisico zoveel mogelijk te beperken. Deze keuzen hebben on-
der andere te maken met: 
 o Minder mensen in een ac viteitenlokaal  
 o Minder ontmoe ngen tussen bewoners van verschillende woningen jdens de ac viteiten in de eigen ac viteiten- 
     dienst of bij externe aanbieders van dagbesteding  
 o Beperktere mogelijkheden mbt vervoer tussen woning en dagbesteding  
Hierdoor zal het voor langere jd kunnen zijn dat uw naaste niet de meest gewenste, oorspronkelijke dagbesteding weer kan 
herva en. Als dat het geval is, zal de zorgaanbieder contact met u opnemen om te bespreken wat voor de komende periode 
wel een goede vorm van dagbesteding kan zijn. De afspraken hierover zullen in het zorg-/ondersteuningsplan worden opge-
nomen.  
 
Rechtsposi e  
Er zijn twee belangrijke we en die ook gelden in deze jden van corona: 
De Wet zorg en dwang (Wzd)  
Zowel algemene maatregelen als individuele maatregelen die de vrijheid van cliënten inperken, die niet gebaseerd zijn op de 
Wet publieke gezondheid, en waar de cliënt/vertegenwoordiger niet mee instemt, vallen onder de bepalingen van de Wzd. 
Dat betekent dat daarvoor een specifiek stappenplan gevolgd moet worden, en dat u een beroep kunt doen op de onder-
steuning van een cliëntvertrouwenspersoon in het kader van deze wet.  
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz en Wmcz-2018)  
Over besluiten die betrekking hebben op algemene maatregelen voor cliënten, hee  de cliëntenraad tot 1 juli een verzwaard 
adviesrecht, en per 1 juli in het kader van de Wmcz-2018, instemmingsrecht. Per 1 juli hebt u er bovendien recht op dat voor 
ieder afzonderlijk gebouw waar mensen langdurig zorg ontvangen een cliëntenraad wordt ingesteld aan wie instemming 
over de algemene maatregelen gevraagd dient te worden. Het is begrijpelijk dat, door alle aandacht die de afgelopen maan-
den naar de coronaproblemen is gegaan, er nog niet overal lokale raden zijn. Maar het is alleszins redelijk om tenminste te 
vragen om een voorlopige raad die snel kan worden ingesteld.  
Tijdelijke wet maatregelen Covid-19  
De overheid komt binnenkort met een noodwet op basis waarvan bijzondere maatregelen in het kader van de coronabestrij-
ding genomen kunnen worden. Maatregelen die de overheid neemt op basis van deze wet kunnen op onderdelen de werking 
van de Wzd en Wmcz jdelijk inperken.  
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Door de coronacrisis zijn ook alle ac viteiten van Wijkcentrum Swaenswijk opgeschort. Wij kunnen u nu gelukkig meedelen 
dat de koffieochtenden, iedere donderdag van 10.00 - 11.30 uur, vanaf donderdag 18 juni weer zijn gestart. Uiteraard on-
der de voorwaarden van het RIVM. Alle voorzieningen zijn getroffen, dus u kunt verantwoord een gra s kopje koffie ko-
men drinken. Bijpraten kan op gepaste afstand! U bent van harte welkom! 
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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 

Inmiddels is het eind juni en hebben we al vier maan-
den te maken met de gevolgen van het coronavirus. 
Heel fijn om te zien dat de verspreiding van het virus op 
dit moment afneemt en er nu bijna wekelijks versoepe-
lingen van de coronamaatregelen afgekondigd worden. 
Tegelijker jd is het virus nog steeds onder ons en zijn 
er nog dagelijks slachtoffers te betreuren.  
Veel organisa es, zowel landelijk als plaatselijk, hadden 
plannen gemaakt om s l te staan bij het feit dat het 75 
jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. De corona-
uitbraak veranderde alles. In plaats van een grote bij-
eenkomst op de Dam in Amsterdam was daar op 4 mei 
een sobere bijeenkomst, waar Z.M. de Koning in zijn 
toespraak onder meer s lstond bij het verschil van de 
beperkingen als gevolg van het coronavirus en de be-
ze ng jdens de Tweede Wereldoorlog. Een toespraak 
die mij nog lang bij zal blijven. 
Ook in Alphen aan den Rijn waren er geen grootschali-
ge herdenkingen. Wel is in de middag van 4 mei door 
burgemeester Spies en de voorzi er van het Comité 4-
en 5-mei bij het oorlogsmonument aan het Burgemees-

ter Visserpark een krans gelegd. Naast deze kransleg-
ging zijn op andere momenten door organisa es, waar-
onder de ASVA, de slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog herdacht door het leggen van een bloemstuk bij 
een van de oorlogsmonumenten binnen onze gemeen-
te. 
Gelukkig gaat er één plan wel door, zo las ik in het AD. 
Naar verwach ng zullen er medio november door kun-
stenaar Gunter Demming en gedenkstenen 
(Stolpersteine) gelegd worden in Alphen aan den Rijn. 
Deze stenen zijn ter nagedachtenis aan de jdens de 
Tweede Wereldoorlog weggevoerde Joodse medebur-
gers. De en stenen maken deel uit van de totaal zes g 
in de gemeente Alphen aan den Rijn te leggen gedenk-
stenen. Een mooi ini a ef.  
 

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 



Na drie maanden is er op 25 mei weer een bestuursver-
gadering geweest. Niet alle bestuursleden waren aan-
wezig, maar enkele dagen daarna kreeg het voltallige 
bestuur van Pauline het concept verslag van de verga-
dering, zodat een ieder volledig was geïnformeerd en 
zo nodig kon reageren. 
De belangrijkste besluiten van deze vergadering zijn: 

Aangezien er voorlopig nog beperkingen zijn in 
het personenvervoer, zullen er in 2020 door de 
ASVA geen busreizen meer georganiseerd wor-
den. 
De geplande en binnen het bestuur in 
voorbereiding zijnde lustrumviering 
wordt voorlopig uitgesteld naar eind 
2020. 
De als gevolg van de corona-uitbraak 

vervallen Algemene Ledenvergadering zal waar-
schijnlijk in oktober plaatsvinden. Wel is deze 
vergadering alleen toegankelijk voor leden die 
zich, na de defini eve bekendmaking van de Al-
gemene Ledenvergadering, vooraf hebben aan-
gemeld bij de secretaris.  
Onderzocht wordt of het mogelijk is om vanaf 
eind september weer kleinschalige ac viteiten 
binnen Alphen aan den Rijn te organiseren. 
Voor het bestuur van de ASVA staat uw gezond-
heid op de eerste plaats, zodat het voorlopig 
onzeker blij  of en zo ja onder welke condi es 
ac viteiten kunnen en mogen plaatsvinden. 
Over data en plaatsen van te organiseren ac vi-
teiten zullen wij u informeren via de ASVA-
nieuwsflits.  

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 juli zijn jarig: 
02/7 de heer C.P. van der Made 
03/7 de heer H. Verhorst 
06/7 mevrouw A.A. van der Laken-van Teijlingen 
08/7 de heer H.A. van den Akker 
11/7 mevrouw H.L. van der Voort-Boers 
16/7 mevrouw G.J.A. van der Vlist-Bisschop 
17/7 mevrouw M. Merkenhof-Pi  
19/7 mevrouw B.A.M. Vermaat-Blom 
20/7 mevrouw E.H.M. van Nierop-van der Straaten 
21/7 mevrouw C.H. Kikkert-Segaar 
24/7 mevrouw G. Grolle  
 
In augustus zijn jarig: 
02/8 mevrouw W.G.M. van der Meij-Luiten 
09/8 mevrouw Y. Vergunst-de Bruin 
14/8 de heer S. van ’t Wout 
15/8 mevrouw R.M.C.A. Meijer- Vonk 
16/8 mevrouw A.G. Heijliger-van Hemert 
18/08 mevrouw A.J.A. Schuddebeurs 
18/08 mevrouw M.C.P. de Smit-Ro er 
19/08 mevrouw W.M. Plan eber 

23/08 mevrouw J.E.M. van den Berg-Versluis 
23/08 mevrouw E.C.Walraven 
31/08 mevrouw N.W. den Daas-Möhlen  
Wij feliciteren u van harte. 
 
60 jaar getrouwd 
28/05 Echtpaar Van der Veer-Perquin 
(met excuses voor de late berichtgeving) 
28/07 Echtpaar Van den Elshout-Heetveld 
Wij feliciteren u met dit heuglijke feit. 
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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) 60 70 75 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 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 

Voorwoord 
Corona en ouderdom zijn voor veel se-
nioren een belemmering in hun doen 
en laten. Ook het bestuur hee  hier 
last van. We zien elkaar haast niet, 
maar het contact blij . Op afstand kan 
er veel besproken worden, zoals het e-
mailbestand verbeteren om elkaar op 
de hoogte te kunnen brengen. Vandaar 
de oproep: 'Geef uw e-mailadres door!' 
Ook is daar de nieuwe KBO/PCOB-
folder, waarin we aangeven dat we blij-

ven streven naar een goede belangenbe-
har ging en leuke ac viteiten. Dat laat-
ste laat nog even op zich wachten. Maar 
de teugels worden iets losser en zodra 
de anderhalve meter korter wordt, ko-
men we weer bij elkaar!  
 
Dick Tempelaar, voorzi er PCOB 
namens de besturen KBO-PCOB 
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Uitje naar Elburg gaat NIET door! 
Op woensdag 19 augustus 2020 waren we van plan om met elkaar naar Elburg te gaan voor 

ons jaarlijkse uitje, maar vanwege de pandemie is dat helaas niet mogelijk. We 
vinden dat erg jammer, maar hopen volgend jaar op betere jden. 
Wel willen we als het mogelijk is weer enige ac viteiten gaan organiseren, zij het 
in ‘afgeslankte’ vorm. We houden u op de hoogte! 

Geef uw 
e-mailadres  

aan ons door. 
Dan kunnen wij 

u ook 
tussen jds 
bereiken. 



Nieuws van de ac viteitencommissie  

De soos (KBO) 
Helaas heb ik nu weinig of geen nieuws te melden, 
wat ik héél jammer vind. 
Het liefst zou ik u volgende week weer allemaal op 
de soos zien, maar dat kan en mag voorlopig nog 
niet. Zolang het coronavirus nog onder ons is, en 
wij de 1,5 meter afstand moeten handhaven, is er 
geen soos. Het is dan ook een hele nare en span-
nende jd voor ons allemaal! Ik hoop dat u daar 
begrip voor hebt. Vanaf hier doe ik u allemaal de 
hartelijke groeten en wens ik u veel gezondheid. 
Ik heb voor u een doorstreep-puzzel en een pas-
send gedicht voor deze jd.  
Ineke Hoogervorst 
 
HHet virus 
Opeens was er een virus, Corona was de naam. 

Het woonde in een mensenlijf en kreeg snel grote faam. 

De hele wereld kende het van China tot Peru, 

Er gingen heel veel mensen dood, of werden ziek en moe. 

 

Al snel gingen de scholen dicht, ook kapper en kantoor. 

De supermarkt en apotheek, die werkten altijd door. 

De baas van Nederland zei  ferm, blijf thuis, houd afstand, moed, 

Zo maken we de curve plat, dus was je handen goed. 

 

We misten juf, sport, kroeg en kunst, elkaar en dagjes weg. 

Maar oude mensen in `t tehuis, die hadden grote pech. 

We bouwden keten met een scherm, dan moest je wel hard praten. 

Toch lachte pa of oma weer, als er bekende kwamen. 

 

Op zekere dag zei de premier, het gaat nu langzaam beter. 

De kinderen mogen weer naar school, op anderhalve meter. 

De dokters en verplegers kregen eindelijk wat lucht, 

Ze hadden vreselijk hard gewerkt en slaakten nu een zucht! 

 

De lente kwam in volle bloei en vogels zongen blij. 

De lucht was nu ook schoner, zonder auto`s in een rij. 

En nee, niet iedereen kwam ongeschonden uit de strijd. 

Failliet, gehavend, werkloos, de schade was een feit. 

 

We gingen diensten ruilen, leenden spullen van elkaar. 

We werkten minder uren, dus waren we niet zo gaar. 

Uiteindelijk werd Corona, dus toch een stralenkrans. 

En bracht de mensheid en de aard, weer terug in haar balans. 

(Ellen Willemsen) 
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AAS 
ACHT 
AFSTAND 
ANDERHALVEMETER 
BINGO 
BOER 
BRIDGE 
COMPETITIE 
CONTACTEN 
CORONA 
DINSDAGMIDDAG 
ENTREEGELD 
GEZELLIG 
HARTEN 
HEER 
HELPERS 
JOSEPHZAAL 
KLAVEREN 
KLAVERJASSEN 
KOFFIE 
KOFFIEGELD 
KOORTS 
MARSJE 
NEGEN 
NIEZEN 
ONTSMETTEN 
PIT 

PRIJSJE 
QUARANTAINE 
ROLLATOR 
RUITEN  
RUMMYCUB 
SCHOPPEN 
SENIORENNIEUWS 
SOOS 
THEE 
TIEN 
TROEF 
VRIJWILLIGER 
VROUW 
YATZEE 
ZEVEN 

Gemaakt door Nel Kerkvliet 
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Jarigen 
98 jaar: 
Dhr. D. van Vliet (PCOB)    05-07 
97 jaar: 
Mevr. P.C. van Alphen-Bosch (PCOB)  08-08 
96 jaar: 
Mevr. J.H. Noomen-Verhoef (PCOB)  04-07 
94 jaar: 
Dhr. N.J. de Vries (PCOB)    16-08 
93 jaar: 
Dhr. F.C. Verël (PCOB)    23-08 
Mevr. I.A. v. Zwieten-v.d. Meij (PCOB)  25-08 
91 jaar: 
Dhr. R.C. Plomp (PCOB)    10-07 
Dhr. D. de Bruijn (PCOB)    10-08 
90 jaar: 
Mevr. G. Scriwanek (KBO)    16-07 
Dhr. F.P. E ema (KBO)    28-07 
Mevr. C. v. Vliet-v.d. Wel (PCOB)   24-08 
Dhr. H.J.G. v.d. Voort (KBO)    27-08 
Mevr. E ema-Stolte (KBO)    29-08 
Mevr. T. de Bruijn-Kelderman (PCOB)  30-08 
85 jaar: 
Dhr. F.K. Hagenstein (KBO)    02-07 
Dhr. C. Bos (PCOB)     25-07 
Mevr. A.M.C. de Bruin-Kok (KBO)   08-08 
Dhr. J.P. Tack (KBO)     17-08 
Mevr. A.J. Vergeer-Schoonderwoerd (KBO) 17-08 
Mevr. J. v. Niekerk-Kempen (KBO)   21-08 
80 jaar: 
Mevr. A.M. Hesseling-de Leeuw (PCOB)  04-07 
Dhr. M. Schreuders (PCOB)    13-07 
Dhr. J.F. Tromp (PCOB)    19-07 

Mevr. D.M. Hoogervorst-de Jong (KBO)  20-07 
Mevr. W.A. Bunnik-de Jong (KBO)   25-07 
Mevr. E.T. Broekhuizen-Ter Braak (KBO)  27-07 
Mevr. J. de Jaeger (PCOB)    02-08 
Mevr. A. Mulder-Bobeldijk (PCOB)   07-08 
Dhr. T. van Munster (PCOB)    09-08 
Mevr. N. Klompenhouwer-Emondt Fauël (PCOB) 10-08 
Mevr. G. Klaassen (PCOB)    11-08 
Mevr. D.A. Spierenburg-v. Veen (KBO)  22-08 
Dhr. G. Elberse (KBO)    26-08 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Jubilea (PCOB) 
65 jaar getrouwd: 
Echtpaar Verël-Hardeman    13-08 
Echtpaar Belonje-Rijswijk    30-08 
55 jaar getrouwd: 
Echtpaar Verdel-de Visser    02-07 
50 jaar getrouwd: 
Echtpaar Tempelaar-Hoekstra   25-08 
Gefeliciteerd met dit heugelijke feit. 
 
 
Overleden 
Dhr. C. van Goozen (KBO)    20-04 
Mevr. J.J.M. van Hazendonk (KBO)   08-05 
Mevr. P. Hogenes-Blom (PCOB)   15-05 
Mevr. G. J. de Lange-Roos (PCOB)   03-06 
Mevr. C.N. Ouwendijk-v.d. Ende (PCOB)   11-06 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 
 

Lief en leed 

Folder 'Samen sterker'  
In deze bijzondere periode, waarin veel van onze leden in hun vrijheid beperkt zijn, gaat het behar gen van de belangen van 
KBO/PCOB-leden gewoon door. Onvermoeibaar is onze directeur Manon Vanderkaa landelijk bezig om onze belangen voort-
durend te promoten. Waarvoor hulde! 
Plaatselijk zien we een coronas lstand. Toch willen we ons meer gaan inze en voor 50-plussers en denken daarbij aan onze 
mantelzorgers. Hoe meer leden we hebben, hoe groter onze invloed is. Helaas zien we dat het ledenbestand van onze afde-
ling sterk afneemt. De aanwas van nieuwe leden, met name van jonge senioren, is nu minimaal - terwijl ze zo nodig zijn om de 
afdeling goed te kunnen laten func oneren. 
We hebben daarom het idee opgevat om het lidmaatschap van KBO/PCOB in Alphen aan den Rijn e.o. te gaan promoten. Er is 
een folder ontwikkeld waarin alle voordelen van het KBO/PCOB-lidmaatschap zijn aangegeven. U tre  in Seniorennieuws 
twee van deze folders aan, die voor u bedoeld zijn. We vragen u vriendelijk om deze folders in uw omgeving bij 50-plussers 
die nog geen lid zijn van KBO/PCOB, te verspreiden. Op deze manier kunnen we anderen laten kennismaken met onze afde-
ling. Wilt u nog meer folders ontvangen? Laat het ons even weten. 
Het zou geweldig zijn als we door deze ac e nieuwe leden kunnen verwelkomen! 
Het bestuur 



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


