van de ouderenorganisaties in Alphen aan den Rijn

7e jaargang
februari 2021 nr.

1

In dit nummer onder meer:
Hulp bij belastingaangifte in corona-tijd
Acht belangrijke vragen over de
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De beweegposter

Van, voor en door vijftigplussers!

Bent u toe aan een nieuw kunstgebit?
Is uw kunstgebit aan
vervanging toe, of wilt u
deze laten controleren?

U kunt bij
tandprothetische praktijk
Boers terecht voor:

• kunstgebitten
• implantologie
• klikgebitten op implantaten
• frames en plaatjes
• reparaties (één dag service)
• gratis en vrijblijvend advies

Maak dan een afspraak voor
een gratis adviesgesprek.
Is uw kunstgebit ouder dan 5
jaar? Dan wordt 75% van uw
nieuwe kunstgebit vergoed uit
uw basisverzekering.

De specialist voor uw kunstgebit!

• kunstgebitten • klikgebitten • reparaties • frames • plaatjes •
President Kennedylaan 34 • 2403 DP Alphen aan den Rijn • 0172 41 99 10
Prinses Irenelaan 90 • 2404 BJ Alphen aan den Rijn • 0172 49 41 43
E-mail: info@tppboers.nl • Internet: www.tppboers.nl

Alles wat in de dagen na

Met zorg en aandacht begeleiden

het overlijden is besproken,

wij u gedurende deze periode,

voorbereid en geregeld, komt bij

omdat wij vinden dat u met een

elkaar op de dag van de uitvaart.

goed gevoel op het afscheid

Dan wordt daadwerkelijk afscheid

moet kunnen terugkijken.

genomen van de overledene. Met Wij brengen rust, zodat u
woorden en muziek, symbolen

de ruimte krijgt om de juiste

en rituelen. Met bloemen en

beslissingen te nemen.

beelden. Met eten en drinken.

“Jullie persoonlijke uitstraling geeft
troost aan nabestaanden. ”
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

Wilt u een overlijden melden?
U kunt ons 24 uur per dag bereiken.

(0172) 74 25 14

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 maartnummer 2021 uiterlijk 10 februari bij de redac e van Seniorennieuws.
Graag als Word-bestand via e-mail. Het februarinummer verschijnt in week 9.
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:
e-mail: ouderenbelangen@hetnet.nl
Voor verdere informa e kunt u ook terecht op de website: www.oso-alphen.nl

Algemeen katern

Einde aan de donkere coronatunnel in zicht?
Met de beschikbaarheid van de vaccins lijkt er licht te zijn aan het eind van de tunnel. Momenteel is
nog veel onduidelijk over de lengte van de tunnel en dus is het las g te voorspellen wanneer we als leden weer mogen samenkomen jdens bijeenkomsten en dagtochten. Dat maakt de inhoud van uw blad
anders. Voor nu geldt het devies: “Volhouden en gezond blijven.”
De redac e
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Column
Barstjes
Het leven wordt compact als corona je vijand is.
Waar dat krengetje met die uitsteeksels zich
steeds meer manifesteert, krimpt je omgeving
tot het hoogstnoodzakelijke. Zeker als je - zoals
wij senioren dat gemeen hebben – beslist niet
ziek wilt worden, omdat dit vergaande gevolgen
kan hebben.
Dus is het de kunst het leven lee aar te houden
op de vierkante meter, met nu en dan een veilig
wandelingetje buiten. Zoals velen heb ik mijn
huis opgeknapt. Ik heb gesleept met spullen,
langdurig in de rij gestaan bij het afvalsta on en
de schilder van cola voorzien. Ik heb een dik fotoboek gemaakt van een verre reis in 2011 (!) en
er staan meer projectjes op stapel. De to-dolijstjes zijn nog lang niet leeg. Maar eerlijk gezegd: ik heb niet al jd zin om die lijstjes af te
werken.
De hemel zij dank dat we allerlei media ter beschikking hebben. Een eeuw geleden hadden we
het met alleen de krant en de prille radio moeten doen. Nu kun je alles in huis halen: een wereld aan muziek, ﬁlms, cabaret en theatervoorstellingen, een overdaad aan babbelprogramma’s. Je kunt cursussen volgen via de computer,
digitaal vergaderen, gymmen of aan yoga doen
voor het scherm. Hoe leuk is dat?
En toch wringt er wat. Is dit allemaal dan niet
leuk genoeg? Je mag niet klagen als je geen dierbaren verliest of erns g ziek wordt, dat weet
iedereen. Toch zie ik de mensen om me heen
steeds sipper kijken en toegeven: het wordt nu
wel heel moeilijk. Nog steeds de mensen die je
lie ebt niet even kunnen knuﬀelen, telkens
maar weer datzelfde rondje om het huis wandelen. Hoe houd je het menswaardig als iedereen
een poten ële besme er is?
Van mezelf denk ik dat ik me uitstekend kan vermaken en heel goed een jd alleen kan zijn.
Maar nu komen er toch barstjes in dat beeld.
Gek toch dat mijn humeur ineens zoveel beter
wordt als ik enige jd met anderen doorbreng...
Janny Eskes
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OSO-commissie Wonen
Mijnhuisvanmorgen.nl → OSO-Wonen.nl
Zoekt u informa e over de werkzaamheden van de commissie OSO-Wonen en/of over het langer thuis wonen, aanpassen en verbeteren van uw woning of verhuizen, dan komt u
via www.mijnhuisvanmorgen.nl of www.oso-wonen.nl op
de bekende, nog beter beveiligde website van de commissie
OSO-onen met het bekende paarsrode embleem.
Www.mijnhuisvanmorgen.nl blij gewoon bestaan, maar
zonder het te merken komt u op www.oso-wonen.nl .
Eenmalige huurverlaging
Huurders die in een sociale huurwoning wonen, krijgen onder bepaalde voorwaarden recht op een we elijke eenmalige huurverlaging. Het gaat om huurders die een te hoge
huur hebben in verhouding tot hun inkomen. Huishoudens
van één of twee personen met een huur hoger dan € 633,25
kunnen voor huurverlaging in aanmerking komen als hun
inkomen lager is dan in de tabel. Hun huur wordt dan verlaagd tot € 633,25. Bij huishoudens van drie of meer personen geldt dat bij een huur van € 678,66 of hoger. Hun huur
kan verlaagd worden tot € 678,66.
De inkomensgrenzen voor deze huurverlaging zijn:

Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden

Onder AOWleeftijd

Boven AOWleeftijd

€ 23.725,00

€ 23.650,00

€ 32.200,00

€ 32.075,00

Bron: h ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belas ngplan/
belas ngwijzigingen-voor-ons-allemaal/huurverlagingn

Is uw inkomen te laag en/of uw huur te hoog, dan kunt u uw
verhuurder vragen de huur te verlagen.

Huurtoeslag 2021
De inkomensgrens waarbij geen recht meer bestaat op
huurtoeslag gaat omhoog naar € 32.500,00 en de vermogensgrens naar € 31.340,00. Ook de maximale huurgrens
gaat omhoog naar € 752,33. Bij een vermogen van
€ 31.440,00 of meer voor een alleenstaande en € 62.680,00
voor partners bestaat er geen recht meer op huurtoeslag.
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Cryptokruis
Van dit kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryp sch omschreven. U kunt deze vier woorden vóór
11 februari 2021 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 Kopsnelheid (10); 10 Fantast; 11 Geweldig;
13 Wedloop; 15 Seconde; 16 Overdreven; 18
Mop; 20 Openbaar ambt; 23 Mannelijk
schaap; 24 Voorheen; 26 Waterplant; 27 Dashond; 28 Drijvende kracht; 30 Vurig; 31 Verhindering; 32 Balen (a ); 33 Zandheuvel; 35
Ka enras; 36 Muzieknoot; 37 Herfstbloem;
38 Voorjaar; 39 Persoonlijk voornaamwoord;
41 Voorzetsel; 43 Werkschuw; 44 Japans
bordspel; 45 Uitbouw; 47 Voorbijgaande
tromboseaanval; 49 Zonder inhoud; 51 Voorzetsel; 52 Buitenhuis; 54 Schouwburgrang; 55
Een zekere; 56 Geleermiddel; 58 Bosgod; 59
Neon; 60 Algemene Inspec edienst; 61 Berg
op Kreta; 63 Metalen mof met schroefdraad;
65 Eigerecht; 67 Daar komen heel ﬁjne zangertjes vandaan (10).

Rijbewijskeuringen - verplicht vanaf 75 jaar
Welke stappen zet u bij een rijbewijskeuring. Eerst haalt u bij de gemeente de
benodigde 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,
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 de Bron, Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn op woensdag van 9.00 tot 12.30 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 betaalt 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.
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Ver caal:
1 Heer; 2 Deel van het hoofd; 3 Voorteken; 4
Aroma sche verbinding; 5 Titel; 6 Zilver; 7
Dierentuin in Amsterdam; 8 Lichte bedwelming; 9 Speelgoed; 10 Kunstvezel; 12 Dis lleerder; 14 Melksap van de rubberboom; 17
Vogelkijkers (10); 18 Uitkijkpost (10); 19 Lijm;
21 Geschikt; 22 Korrelig; 23 Speelgoed; 25
Draak; 27 Geweven stoﬀen; 29 Schroef van
een helikopter; 31 Besef; 34 Balt; 35 Opstootje; 40 Vorstelijke waardigheid verlenen; 42
Onaangename koude; 44 Reus; 46 Rund; 47
Aanwensel; 48 Sprookjesﬁguur; 50 Eierschaal;
52 Pluim; 53 Kooplust; 56 Clown; 57 Nobel; 60
Periodieke autokeuring; 62 Bier; 64 Frans lidwoord; 65 Voorbij; 66 Voegwoord.
Oplossing uit nr. 09:
LETTERKAST – LATRELATIE – LAPPENMAND LENGTEMAAT

1e prijs: D. Peters;
2e prijs: B. v.d. Vis;
3e prijs: A. Brinkman.
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Hulp bij belas ngaangi e in corona jd
Vanaf 1 maart 2021 kan er belas ngaangi e over 2020 worden gedaan. In verband met de corona-pandemie zal
het invullen van de belas ngaangi e door de vrijwillige belas nghulpen (HUBA’s) van ASVA/KBO/PCOB a ankelijk van de dan van toepassing zijnde corona-maatregelen op een andere manier plaatsvinden.
Zowel u als hulpaanvrager als de HUBA’s behoren tot de risicogroep van kwetsbare ouderen.
Wat moet u doen om uw belas ngaangi e door een HUBA te laten invullen en indienen?
x
Uzelf aanmelden bij de HUBA die ook vorig jaar uw belas ngaangi e hee verzorgd. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.
x
Uw mach gingscode aan hem/haar doorgeven. Deze code is opgenomen in de door de belas ngdienst in
2021 aan u gezonden of te zenden brief.
Hebt u niet eerder van de diensten van de HUBA’s van de ouderenorganisa es gebruikgemaakt, neem dan contact op met de coördinator van de ouderenorganisa e waarvan u lid bent, te weten: Anne-Marie Oudenes
(PCOB), Frans Wamsteeker (KBO) en Peter Dobbe (ASVA)
Na uw aanmelding zal uw HUBA telefonisch of per mail met u overleggen op welke wijze de belas ngaangi e
over 2020 na 1 maart wordt ingevuld, te weten:
x
Telefonisch: uw HUBA zal jdens een telefoongesprek de van belang zijnde gegevens met u doornemen en
verwerken in de belas ngaangi e;
x
Per e-mail: u verstrekt aan uw HUBA per mail alle voor de aangi e van belang zijnde gegevens overeenkoms g een gemaild overzicht, die hij/zij verwerkt in de aangi e;
x
Via huisbezoek: het huisbezoek moet dan wel corona-proef kunnen plaatsvinden.
Een en ander kan inhouden dat, a ankelijk van de in maart van kracht zijnde coronamaatregelen uw HUBA kan
voorstellen om namens u bij de belas ngdienst uitstel van de indiening van de belas ngaangi e aan te vragen.
Op welke wijze de belas ngaangi e ook wordt opgesteld en ingediend, uw HUBA zal er al jd voor zorgdragen dat
u een kopie van de ingediende aangi e ontvangt.
De HUBA’s van de ASVA/KBO/PCOB in Alphen aan den Rijn zijn:
Belas ng-invulhulpen (HUBA’s) van de ASVA
Peter

Dobbe

pgsdobbe@hetnet.nl

0172-437722

Jan

Heemskerk

jancmheemskerk@gmail.com

06-14116111

Peter

van Leeuwen

pw22305@gmail.com

0172-422565

Bernard

Vermeer

b.vermeer@hccnet.nl

0172-472764

Eef

Warmerdam

eeﬂeny@casema.nl

0172-473426

Belas ng-invulhulpen (HUBA’s) van de KBO
Coby

Schouten-Duijn

jw.schouten@casema.nl

0172-497974

Jacques

Verdonk

jaja.verdonk@casema.nl

0172-473708

Frans

Wamsteeker

frawams@gmail.com

0172-607075

Boer

ChrisBoer@hetnet.nl

0172-445852

Huisman

rijk.huisman@hetnet.nl

0172-474802

h.kaspers@ziggo.nl

0172-438418

anne-marie.oudenes@hetnet.nl

0172-494022

w.warnaar@hotmail.com

06-48147735

Belas ng-invulhulpen (HUBA’s) van de PCOB
Chris
Rijk
Harry
Anne-Marie
Wim
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Kaspers
Oudenes
Warnaar
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Le ersudoku’s
Deze le ersudoku’s werken als ‘gewone’ sudoku’s, maar dan met le ers in plaats van cijfers.
Na correcte invulling leest u ergens (horizontaal of ver caal, heen of terug) een Nederlands woord.

Te gebruiken le ers: A – B – E – G – J – L – N – U – Z

Te gebruiken le ers: A – E – F – G – I – K – N – R – W

Te gebruiken le ers: A – E – G – L – N – O – R – S – V

Kerstpuzzel
Op de lange weg tussen ontwerptafel en
drukpers is van onze kerstboom in de vorige
edi e, de piek gesneuveld. Er hoorden nog
twee vakjes bovenop.
De meeste puzzelaars hebben dat al snel
zelf opgemerkt, want het ‘bekende maandblad’ (1 ver caal) is natuurlijk ons aller
Seniorennieuws.
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Acht belangrijke vragen over de coronavaccina e
De vaccins tegen corona zijn er: vanaf januari is een ongekend grote campagne begonnen om zo veel mogelijk
mensen in te enten. In de hoop dat we straks weer
langzaam het gewone leven kunnen oppakken. Er leven
veel vragen over vaccina e. Hieronder proberen we de
acht belangrijkste vragen te beantwoorden.
1. Welke vaccins zijn nu beschikbaar?
Er zijn verschillende coronavaccins. In Nederland worden op dit moment de zorgmedewerkers als eersten
gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pﬁzer. Daarna krijgt Nederland, als het goed is, ruim drie miljoen
doses van het Moderna-vaccin. Vanaf februari volgen
waarschijnlijk nog vaccins van AstraZeneca, CureVac,
Janssen en Sanoﬁ. Senioren zullen vooral het Pﬁzer- en
Moderna-vaccin krijgen.
2. Wat zijn RNA-vaccins?
De vaccins van BioNTech/Pﬁzer en Moderna zijn beide
RNA-vaccins. RNA-vaccins beva en geen levend virus.
Een RNA-vaccin brengt een vetbolletje in het lichaam
met daarin een stukje gene sche code van het virus. De
stukjes van dit ‘spike-eiwit’ worden door onze afweercellen herkend als lichaamsvreemd,
waarop we afweer opbouwen tegen dit
eiwit. Hierdoor worden we immuun en
raken we na blootstelling aan het echte
virus minder tot niet ziek. Het vaccin
wordt op natuurlijke wijze door het lichaam afgebroken.
3. Hoe kan het dat het zo snel is goedgekeurd?
De ontwikkeling van coronavaccins gaat sneller dan
normaal. Dat komt doordat wereldwijd enorm veel onderzoekers zich samen inze en om veilige coronavaccins te ontwikkelen. Ook voeren de wetenschappers
verschillende fasen van het onderzoek tegelijk uit, in
plaats van na elkaar. Dat scheelt jd. En de beoordeling
van de coronavaccins gaat ook sneller: de beoordelaars
kijken al mee bij de tussen jdse resultaten van de onderzoeken. De ontwikkeling van het coronavaccin doorloopt dus dezelfde stappen als ieder ander vaccin, alleen sneller. Maar de strenge veiligheidseisen blijven
gelden.
4. Hoe veilig is het vaccin?
We hebben in Europa en Nederland strenge eisen voor
vaccins. Ook voor de coronavaccins. Anders wordt het
niet goedgekeurd. De onderzoeksgroepen waarop het
6

vaccin getest is, zijn heel groot. Het coronavaccin van
BioNTech/Pﬁzer is bijvoorbeeld getest op ruim 20 duizend proefpersonen, dat van Moderna op 15 duizend.
5. Zijn er bijwerkingen?
Sommige mensen hebben een paar dagen last van
spierpijn, gewrichtspijn, hoofdpijn, vermoeidheid of
koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccina es. Het kan ook
zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het
coronavaccin. Maar die kans is heel klein.
6. Werkt het vaccin ook bij mensen boven de 65 jaar?
Ja, het Pﬁzer-vaccin beschermt bijvoorbeeld in 95% van
de gevallen tegen het coronavirus. Dat betekent dat
van de 100 mensen die een inen ng krijgen, er 95 beschermd zijn tegen het coronavirus. Binnen de groep
van mensen van 65 jaar en ouder bleek het vaccin ruim
94% eﬀec ef, bij 75+ was het 100% eﬀec ef.
7. Kun je het vaccin ook veilig geven aan mensen die
kwetsbaar zijn of medicijnen gebruiken?
Ja, het vaccin is ook veilig voor risicogroepen, zoals
mensen met astma, chronische longziekten, diabetes,
hoge bloeddruk en obesitas (erns g overgewicht). Omdat RNA-vaccins geen levend virus beva en, zijn ze ook veilig voor personen
die afweeronderdrukkende medica e slikken of om andere redenen een verminderde afweer hebben. Wel is de kans
groot dat het vaccin dan minder eﬀect
hee . Overleg hierover met uw arts.
8. Wanneer krijgen senioren het vaccin?
De eerste senioren, behalve de zorgmedewerkers, die
worden gevaccineerd zijn de verpleeghuisbewoners.
Volgens de planning (van begin januari) zijn zij vanaf
januari/februari aan de beurt. Vanaf februari de mensen van 18 tot 60 jaar met een medische indica e. Vanaf maart volgen de thuiswonenden ouder dan 75 jaar
en niet-mobiele thuiswonenden van 60-75 jaar (via de
huisarts) en de thuiswonenden van 60-75 jaar met en
zonder medische indica e (op een centrale loca e).
Vanaf april/mei volgen de overige mensen van 18 tot 60
jaar zonder medische indica e.
Hebt u andere vragen? Ga dan naar de website
www.coronavaccina e.nl of bel naar het infonummer
van de overheid: 0800- 1351 (tussen 08:00 en 20:00
uur).
Bron: Rabo IkWoonLeefZorg
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KennisMakers | Spel 1330
Online nieuwe mensen ontmoeten bij Bibliotheek
Rijn en Venen.
Zin om nieuwe mensen te ontmoeten? Mis je de
spontane gesprekken in het café of de trein? Wil je
het eens over wat anders hebben dan het weer en
het nieuws van de dag? Schuif gezellig aan bij KennisMakers en praat mee over verrassende onderwerpen. Deze keer spelen we online het gespreksspel 1330!
Over 1130
Tijdens een gesprek aan de hand van kaarten uit de
1330-box ontstaan boeiende, grappige en verbindende gesprekken. Je leert nieuwe dingen, hoort
meningen en ervaringen van anderen en wordt uitgedaagd om ook 'out-of-the-box' te denken, al jd
met de nodige dosis humor en respect voor elkaar.
Doe je mee?
Meld je aan via www.bibliotheekrijnenvenen.nl.
Voor meer informa e mail naar:
ac viteiten@bibliotheekrijnenvenen.
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Spelmakers | Bordspelmiddag
online
Vrijdag 26 februari 14:00 tot 16:00
Wil je eens een bordspel spelen met vrienden
of onbekenden en nieuwe spellen leren kennen? Dat kan jdens de maandelijkse bordspelmiddag! Zodra het weer kan spelen we live in
de bibliotheek, maar voorlopig doen we dit gezellig online. Beginner of pro? Maakt niet uit,
iedereen is welkom. Speel je mee?
Je kunt meespelen op alle apparaten: laptop,
tablet, smartphone, etc. Je moet je wel even
registeren op Bordgame Arena. Verder hoef je
niets te downloaden, spelen gaat rechtstreeks
via de internetbrowser. Reserveer gra s een
plekje en je ontvangt alle informa e om mee te
kunnen spelen. Meld je aan via
www.bibliotheekrijnenvenen.nl.
Voor meer informa e mail naar:
ac viteiten@bibliotheekrijnenvenen.nl
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Oproep aan banken: volledig digitaal is niet inclusie
Inclusie in betalingsverkeer is een maatschappelijke verplich ng en een mensenrecht. Dat stellen Ieder(in) en
Alzheimer Nederland jdens het jaarcongres van Betaalvereniging Nederland.
De grote banken stappen meer en meer over naar volledig digitale dienstverlening. Een van de zichtbare gevolgen is de sterke afname van het aantal bankkantoren. Maar er is een grote groep mensen voor wie digitaal bankieren geen op e
is of die die vaardigheid verliezen. Met volledig digitale dienstverlening sluit je dus
mensen uit. En dat is geen inclusieve dienstverlening.
Inclusieve banken
Banken hebben een belangrijke maatschappelijke func e. Je kunt in Nederland niet zelfstandig je geldzaken regelen zonder een bankrekening. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Daarom
moet betalingsverkeer zo georganiseerd zijn dat de digitale toegankelijkheid goed geregeld is. Daarbij moet er
voor mensen die niet digitaal vaardig zijn een loke unc e blijven waar zij ondersteuning kunnen krijgen bij het
regelen van hun geldzaken. Zo’n loke unc e kan een gezamenlijk ini a ef van de banken zijn, maar in ieder geval
is het van belang dat er voldoende plekken zijn in steden en dorpen waar zo’n loke unc e is.
Mach gen is geen inclusie
Een vaak gehoorde uitspraak bij digitalisering is: “dan mach g je toch iemand die wél digitaal vaardig is?”. Maar
inclusie gaat nou juist om het zelf kunnen regelen. Mach gen is een mooie oplossing in situa es waarin iemand er
zélf bewust voor kiest om een ander te mach gen. Voor iemand die niet digitaal vaardig is, is dit echter geen vrijwillige maar een gedwongen keuze. Met daarbij ook het risico van misbruik door de gemach gde.
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ASVA-katern
ANBO-katern
Algemene Seniorenvereniging Alphen aan den Rijn
Website: www.asv-alphen.nl
Bankrekening: NL56 INGB 0007 1388 91
t.n.v. ASVA Alphen aan den Rijn.

Redacteur ASVA-katern:
Luuk Middelburg
Weerdestein 27
2403 JS Alphen aan den Rijn
Telefoon: (0172) 43 83 33
E-mail: redac e@asv-alphen.nl

Ledenadministra e:
Peter van Leeuwen
Grashof 36
2403 VH Alphen aan den Rijn
Telefoon: (0172) 42 25 65
E-mail: ledenadmin@asv-alphen.nl

Ouderenadviseurs:
Henri Komen
Telefoon: (06) 225 799 07
Johan van Wijk
Telefoon (0172) 43 56 53

Secretaris:
Nel Jansen
Koolmeesstraat 221
2406 LX Alphen aan den Rijn
Telefoon: (06) 145 772 03
E-mail: secretaris@asv-alphen.nl

Coördinator ASVA hulpen bij belas ngaangi en:
Peter Dobbe
Samsomlaan 32
Penningmeester:
2405 DV Alphen aan den Rijn
Wilma Helder
Telefoon: (0172) 43 77 22
Telefoon (0172) 44 39 46
E-mail: pgsdobbe@hetnet.nl

Van de voorzi er
Licht aan het eind van de tunnel
Vlak voor Kerstmis 2020 werd het Pﬁzer-vaccin als
eerste coronavaccin goedgekeurd en op 6 januari
2021 volgde de goedkeuring van het Modernavaccin. De verwach ng was dat AstraZeneca als
eerste de eindstreep zou halen, maar door omstandigheden is dit vaccin op het moment dat ik
dit ar kel schrijf nog niet goedgekeurd.
Dat is jammer, want juist van dit vaccin zouden
volgens Europese afspraken in het eerste hal aar
van 2021 veel vaccins worden uitgeleverd.
Door Pﬁzer en Moderna worden er in het eerste
hal aar 2021 ongeveer 12,5 miljoen vaccins geleverd.
Feit is dat er in Nederland ongeveer 700.000 zorgmedewerkers zijn en dat er ongeveer 300.000 Nederlanders verzorgd worden in verpleeg- en andere zorginstellingen.
Zonder goedkeuring van AstraZeneca kunnen er
eind juni 2021, bij uitlevering van de vaccins van
Pﬁzer en Moderna volgens de gemaakte afspraken, van de 1,8 miljoen Nederlanders van 18-60
jaar met een medische indica e en 4,3 miljoen
Seniorennieuws — februari 2021— nr.1

thuiswonende ouderen ongeveer 5 miljoen worden gevaccineerd.
Als ik in de zomer van 2020 had geschreven dat
onze doelgroep in de loop van het derde kwartaal
2021 zou zijn gevaccineerd, dan zou die mededeling met het nodige ongeloof zijn ontvangen. Nu,
begin 2021, is het geen vergezicht meer, maar de
s p aan de horizon, dus licht aan het eind van de
tunnel.
Mijn conclusie is dan ook dat bij de verwachte
snelle goedkeuring van het AstraZeneca-vaccin
onze doelgroep in de loop van het tweede kwartaal 2021 beschermd zal zijn tegen het coronavirus. Voorwaar een prach g begin van het jaar
2021.

Peter Dobbe (0172) 43 77 22
of (06) 222 441 19
E-mail: pgsdobbe@hetnet.nl
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Van de bestuurstafel
Het bestuur wenst u en allen die u lief zijn een
goed en vooral gezond 2021!
Weer beginnen met ac viteiten
Nu er in maart begonnen wordt om
onze genera e te vaccineren, hopen wij de komende zomer weer
een ac viteit te organiseren. Wat
we gaan doen, komt in onze volgende bestuursvergadering aan de
orde.

Lustrumfeest
Ook ons eerste lustrumfeest kon vorig jaar niet
doorgaan, maar u houdt het van ons te goed. Hoe
we het gaan invullen, weten we nog
niet, maar het komt vroeg genoeg in
het Seniorennieuws te staan, want zodra de pandemie voorbij is, gaan we
weer vele ac viteiten plannen!
Wij hopen dat we elkaar gauw weer
lijfelijk kunnen ontmoeten.

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 ziekenhuis, en andere heuglijke of verdrie ge zaken die in ieders leven plaatsvinden. Wij zijn er voor u en leven
met u mee!
In februari zijn jarig:
25/02 mevrouw M.H.C. Hazebroek- Berentsen
11/02 de heer J.D. van der Laarse
02/02 de heer J. Bleijenberg
08/02 mevrouw A.N.A. Liem- Liem
27/02 de heer J. van Berkel
21/02 mevrouw L. Baerveldt-Timmer
Allen hartelijk gefeliciteerd.

Overleden
de heer R.R. van der Bilt
de heer C.Th. van Frankfoort
mevrouw F.J.A. Mense-van Guldener
mevrouw D.T. Pienbroek-Siebenga
mevrouw A. Belt-Kleijn
mevrouw A.C.K. Enthoven-Prelle
de heer J.A.M. Goldschmitz
mevrouw Y. Baggerman
mevrouw M. Timmer-Meijer
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

Voordelen bij de FASv
In de afgelopen maanden zijn wij bezig geweest met het uitbreiden van de
FASv Voordeel-arrangementen. (Zie: www.fasv.nl en onder menu "Voordelen"). Voorts lopen er nog onderhandelingen met
poten ële bedrijven die in de loop van de komende maanden zullen worden toegevoegd. De reeds bestaande voordelen bij
de FASv: FASV Ledenvoordeel en LKGX
Daaraan zijn toegevoegd:
1) Centraal Beheer. Kor ngen op par culiere verzekeringen en diensten.
2) De Woningwachter. Kor ng van 10% op badkamerrenova es, trapli en, schilderwerk en verduurzamen van de woning.
3) Fietsenwinkel.nl. Behoorlijke kor ng op de aanschaf van een e-bike.
4) Fitavie. Een app-coach die de oudere gebruiker en zijn of haar naaste, cliënt of pa ënt elke dag helpt bij bewegen.
5) Oogvoororen.nl. Een specialist in hoorzorg aan huis.
6) SeniorWeb. Hulp via internet, per telefoon of aan huis, 4 x per jaar exclusieve informa e en ps in jdschri Enter, les aan
huis, online of bij u in de buurt, wekelijks informa eve nieuwsbrieven en deskundige controle van verdachte mails.
7) UWassistent. Een landelijke organisa e waar u kor ng ontvangt op de volgende diensten: huishoudelijke hulp, gezelschap /
begeleiding, tuinhulp en klushulp.
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Bezorging Seniorennieuws
Zoals u allemaal weet, krijgt u aan het eind van elke maand het Seniorennieuws
thuisbezorgd, op de vakan emaanden na.
Zoals u waarschijnlijk ook weet, wordt de bezorging gedaan door onze leden die
zich als vrijwilliger hiervoor inze en.
Maar wat u waarschijnlijk niet weet, is dat het aantal bezorgers voor het Seniorennieuws de laatste maanden ﬂink is geslonken en dat er bezorgers en reservebezorgers ons zijn ontvallen.
Daarom doen wij een beroep op u en vragen wij u om zich als bezorger op te
geven.
Wat houdt dat precies in? U bezorgt in de laatste dagen van de maand ca. 15-35 bladen in een van de
wijken. Er zijn wijken met veel ﬂats (bijvoorbeeld Driehoorne) met rela ef veel bladen, maar die wel gemakkelijker te bezorgen zijn. Er zijn ook wijken met meer loopwerk, maar wel met minder bladen. In augustus en januari hoe er niet bezorgd te worden.
In november vragen wij u ook om de facturen voor de contribu e te bezorgen. De bladen worden op dit
moment, gezien de coronasitua e, bij de wijkbezorgers op de bewuste laatste vrijdag bij hen thuis afgeleverd.
Kunt u niet elke maand (door bijvoorbeeld vakan eplannen of ziekte), dan is daar is al jd wel een oplossing voor.

Hebt u interesse of wilt u er meer van weten?
Neem dan contact op met onze ledenadministrateur:
P.L. van Leeuwen
Ledenadministra e
Tel. (0172) 42 25 65 of (06) 513 128 50

Seniorennieuws — februari 2021— nr.1
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KBO-PCOB-katern
KBO-PCOB is een samenwerking tussen
de christelijke bonden Unie KBO en PCOB
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

Secretaris/ledenadministra e KBO
Betsie Stapper, Lariksstraat 8, 2404 VW
Alphen aan den Rijn, Telefoon: (0172) 65 05 76,
E-mail: secretaris@kboalphenaandenrijn.nl
Penningmeester KBO
Dirk Spronk, Telefoon: (0172) 42 12 71
Bankrekening: NL91 INGB 0003 4735 04
t.n.v. KBO Alphen aan den Rijn.
Ouderenadviseurs KBO
Henri Komen, (06) 225 799 07,
Betsie Stapper, (0172) 65 05 76
Coördinator KBO-hulpen bij belas ngaangi en:
Frans Wamsteeker, Telefoon: (0172) 60 70 75
E-mail: frawans@gmail.com
www.kboalphenaandenrijn.nl

Secretaris/ledenadministra e PCOB
Lammert Haalboom, Reigerstraat 67, 2406 VC
Alphen aan den Rijn, Telefoon: (06) 557 770 40,
E-mail: secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl
Penningmeester PCOB
Harry Kaspers, Telefoon: (0172) 43 84 18,
E-mail: penningmeester@pcob-alphenaandenrijn.nl
Bankrekening: NL 62 RABO 0128 5352 88
t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn
Ouderenadviseur PCOB
Rijk Huisman Telefoon: (0172) 47 48 02
Coördinator PCOB-hulpen bij belas ngaangi en:
Anne-Marie Oudenes, Telefoon: (0172) 49 40 22,
E-mail: anne-marie.oudenes@hetnet.nl
www.pcob.nl/uw-afdeling/alphen-ad-rijn

In dringende gevallen zijn bezoekers van de soos te bereiken via: (06) 431 017 58

Wat brengt 2021 ons ?
Met het opruimen van de kerstversiering hebben
we ook het jaar 2020 afgesloten. Een jaar met weinig lichtpuntjes. Velen van ons zullen met weinig
plezier terugkijken op het afgelopen jaar. We kunnen in het nieuwe jaar veel achter ons laten, maar
het corona-virus nemen we helaas mee.
Een nieuw jaar - wat brengt het ons? De vraag stellen, is makkelijker dan haar beantwoorden. Op het
moment dat ik dit stukje schrijf, ziet het er nog niet
rooskleurig uit. Nederland zal ook na half januari
nog minstens drie weken in een strenge lockdown
blijven.
Moeten we zo somberen, of is er ook nog licht
aan de horizon?
Ja, dat is er: Het Vaccin. Hopelijk brengt 2021 voor
ons allemaal de mogelijkheid om daartoe toegang
te krijgen, of je nu jong bent of oud. Dan kunnen
we hopelijk het gewone leven weer opnemen.
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Familie, vrienden en kennissen ontmoeten die we
in 2020 minder konden zien. Kunnen we ook elkaar
weer ontmoeten op de soos. Voorlopig zijn we zover nog niet. Laten we hoop en vertrouwen houden. Ze zijn zo belangrijk. Ze bieden houvast, zeker
in deze roerige jden.
Dus ook al weten we niet precies wat het nieuwe
jaar ons brengt, laten we vertrouwen en hoop
houden. En er een heel mooi, posi ef en liefdevol
2021 van maken, met z’n allen!
Gerard Ammerlaan,
voorzi er KBO, namens besturen KBO-PCOB
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Nieuws van de ac viteitencommissie
De soos (KBO)
Beste KBO-leden,
Vanwege de nog steeds aanhoudende pandemie
kunnen en mogen we nog al jd niets organiseren.
Dat betekent dat we u nog geen soos-ac viteiten
kunnen aanbieden. Wij vinden dit voor ons allen
heel vervelend, maar het belangrijkste is dat we
gezond blijven. We moeten ons gewoon aan de
regels houden en hopen dat u er begrip voor hebt!
Ineke Hoogervorst

Van de bestuurstafel
Jaarlijks ontvangen de PCOB-leden rond februari een acceptgiro m.b.t. de contribu e
voor het nieuwe jaar. Dit jaar combineren we de acceptgiro met een brief van het bestuur. In deze
brief zullen we verslag doen van onze ac viteiten, die jammer genoeg door de pandemie op een laag
pitje staan. Laten we hopen dat we, mede door de vaccina e, binnen een aantal maanden als PCOB
weer aan de slag kunnen met een of meer ac viteiten. Bij de brief zal ook een van de verzonden
nieuwsbrieven worden gevoegd.
Als PCOB-ers zijn we er goed in: omzien naar de ander en elkaar ondersteunen. Om dit nog beter te
kunnen doen, is er een nieuwsbrief in het leven geroepen met de bedoeling om informa e met u te
delen. In de nieuwsbrief worden onderwerpen behandeld zoals: geldzaken, babbeltrucs en Sociaal Domein. Allemaal informa e waarmee u uw voordeel kunt doen.
Als u de nieuwsbrief nog niet ontvangt en u hee wel een e-mailadres, laat de secretaris
(secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl) dat even weten. Als u niet beschikt over internet en deze
nieuwsbrief toch graag wilt ontvangen, bel de secretaris even (0172-493395), dan bekijken we wat er
mogelijk is. Op deze manier hebben we ondanks alle beperkingen via de nieuwsbrief toch contact met
elkaar!
Het bestuur

Lief en leed
Jarigen
90 jaar:
Mevr. M.E. van Vliet-van de Tooren (PCOB)
85 jaar:
Mevr. Th. Ammerlaan-Schouw (KBO)
28-02
Dhr. H. van Rooijen (PCOB)
80 jaar:
Mevr. H.C.M. Bakker-Kompier (KBO)
02-02
Mevr. J.W. Groenheiden (KBO)
10-02
Allen hartelijk gefeliciteerd.
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Jubilea
55 jaar getrouwd:
Echtpaar Van den Berg-Koch (PCOB)
50 jaar getrouwd:
Echtpaar Bal-van Beem (PCOB)
Gefeliciteerd met dit heuglijke feit.

18-02
09-02

Overleden
Mevr. M. Kranenburg-van Vliet (PCOB) 24-11
Mevr. H.J. Elk-Krumpelman (KBO)
09-12
Dhr. H.F. van Dijk (PCOB)
17-12
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.
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Niet schrikken van de Belas ngdienst!
“Wat ben ik geschrokken toen de Belas ngdienst me liet weten dat ik én de huurtoeslag moest terugbetalen én
er in het vervolg geen recht meer op had”, zegt Greta Jansen. “Uit de belas ngaanslag bleek dat ons inkomen een
paar honderd euro te hoog was om voor de huurtoeslag in aanmerking te komen”. Greta ging niet bij de pakken
neerzi en en legde haar probleem voor aan de Belas ngdienst/Toeslagen. “Het kos e even jd, maar daar werd
ik prima geholpen”, kijkt zij terug. “De ambtenaar vroeg of ik misschien lid was van een ouderenbond, want die
konden me beslist helpen. Hij zei ook dat ouderenbonden meer autoriteit hebben dan een willekeurig iemand.
De belas ngdienst hee me echt geholpen!”
De volgende stap was een telefoontje naar Anne-Marie Oudenes, coördinator van de belas nghulpen (HUBA’s)
van de PCOB. “Met een paar vragen had zij mijn probleem boven water. Een van de items op het belas ngbiljet is
‘Uitgaven voor jdelijk verblijf thuis jdens het weekend of vakan e van erns g gehandicapten van 21 jaar of
ouder die meestal in een WLZ instelling verblijven’. Die vraag is op onze situa e van toepassing, maar degene die
in de afgelopen jaren onze aangi e deed, hee daar geen rekening mee gehouden. Hij hee wel bij de Belas ngdienst gewerkt, maar zijn specialisme was ‘grote bedrijven’ en ik neem het hem ook niet kwalijk dat hij een
a rekpost hee gemist.’
Anne-Marie Oudenes zorgde voor een gra s HUBA, die verbeterde belas ngaangi es inkomstenbelas ng deed
over de afgelopen vijf jaar. Over een van de aangi es vroeg de Belas ngdienst om tekst en uitleg voordat de aangi e werd geaccepteerd, maar dat bleek geen enkel probleem op te leveren. De huurtoeslag staat niet meer ter
discussie. De zorgtoeslag evenmin en daar is Greta Jansen erg blij mee.
Greta Jansen is niet de enige die een succesverhaal kan vertellen over de Belas ngservice, die zich niet beperkt
tot de Inkomstenbelas ng maar ook meedenkt over de huur- en zorgtoeslag. Ook andere HUBA’s van de PCOB
hebben successen geboekt door gecorrigeerde aangi es in te sturen. Een verbeterde aangi e kan tot vijf jaar
terug.
Een proe erekening van de toeslagen over het afgelopen jaar voorkomt onplezierige verrassingen. Een
proe erekening van het ‘lopende jaar’ voorkomt dat
voorscho en te hoog blijken te zijn en (deels) terugbetaald moeten worden. Wie gebruikmaakt van de Wet
Langdurige Zorg (WLZ), betaalt een eigen bijdrage aan
het C.A.K. die mede a ankelijk is van de hoogte van de
belas ngaanslag. Het hee dan ook veel voordelen om
geen geld te laten liggen bij de Belas ngdienst.
Vult u uw belas ngbiljet zelf in, doet u een beroep op
een goede kennis die bij de Belas ngdienst hee gewerkt of schakelt u liever een Hulp bij Belas ng Aangi e
(HUBA) in van de ouderenbond? Voor de zelfdoeners
kan het erg handig zijn om op de hoogte te zijn van organisa es die hun belas ngkennis graag willen delen.
De Belas ngdienst (www.belas ngdienst.nl) gee op
internet veel informa e, evenals de belas nggids van
de Consumentenbond.
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Verse gerechten voor thuis
Stel zelf uw gerechten samen
Wekelijks wisselend assortiment
Rekening houdend met diëten
Persoonlijk thuisbezorgd door
Wytze Sloot
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

UW SPECIALIST IN ONTRUIMEN
& VERHUIZEN
ÉÉN AANSPREEKPUNT
HELDERE COMMUNICATIE
TOTAALPAKKET VAN
DIENSTEN
VAKKUNDIG &
SNEL
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Hulp nodig bij een woningontruiming of
seniorenverhuizing? Wij nemen al uw
werk uit handen!
Meer informatie of vrijblijvend een offerte aanvragen?
071-580 47 49 - info@fontein-ontruimingen.nl
www.fontein-ontruimingen.nl

