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

Is uw kunstgebit aan
vervanging toe, of wilt u vervanging toe, of wilt u 
deze laten controleren?deze laten controleren?
Maak dan een afspraak voorMaak dan een afspraak voor
een gratis adviesgesprek.
Is uw kunstgebit ouder dan 5 Is uw kunstgebit ouder dan 5 
jaar? Dan wordt 75% van uw jaar? Dan wordt 75% van uw 
nieuwe kunstgebit vergoed uit nieuwe kunstgebit vergoed uit 
uw basisverzekering.

U kunt bij
tandprothetische praktijk 
Boers terecht voor:

Bent u toe aan een nieuw kunstgebit?

• kunstgebitten • klikgebitten klikgebitten • reparaties • frames • plaatjes •
De specialist voor uw kunstgebit!

(0172) 74 25 14

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

Alles wat in de dagen na 

het overlijden is besproken, 

voorbereid en geregeld, komt bij 

elkaar op de dag van de uitvaart. 

Dan wordt daadwerkelijk afscheid 

genomen van de overledene. Met 

woorden en muziek, symbolen 

en rituelen. Met bloemen en 

beelden. Met eten en drinken.

Met zorg en aandacht begeleiden 

wij u gedurende deze periode, 

omdat wij vinden dat u met een 

goed gevoel op het afscheid 

moet kunnen terugkijken. 

Wij brengen rust, zodat u 

de ruimte krijgt om de juiste 

beslissingen te nemen.

Braamhorst 52

2402 PV  ALPHEN AAN DEN RIJN

Telefoon:  0172 - 74 25 14

Mobiel:  06 - 10 042 162

info@mensink-fergusonuitvaartzorg.nl

www.mensink-fergusonuitvaartzorg.nl

“ Jullie persoonlijke uitstraling geeft 
troost aan nabestaanden. ”



Seniorennieuws is een uitgave van de drie Alphense ouderenorganisa es 
en verschijnt en keer per jaar.  

Algemeen redacteur: 
Wim van der Tang, Kees Mustersstraat 21, 2406 LK Alphen aan den Rijn. 
e-mail: seniorennieuwsalphen@gmail.com 
Als u iets te melden hebt dat ook voor andere lezers leuk of interessant is, schrijf of mail aan 
de redac e, want Seniorennieuws is van, voor en door ons allen. 
Inleveren van kopij voor het aprilnummer 2021 uiterlijk 10 maart bij de redac e van Seniorennieuws. Graag 
als Word-bestand via e-mail. Het aprilnummer verschijnt in week 13. 
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: Lariksstraat 
7 2404VW Alphen aan den Rijn, e-mail: ouderenbelangen@hetnet.nl  
Voor meer informa e kunt u terecht op de website: www.oso-alphen.nl 

Algemeen katern 
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Nu de schaatskoorts achter ons ligt, zi en we midden in de verkiezingskoorts. Sneeuw en ijs waren 
voor velen een welkome afleiding van de dagelijkse beslommeringen rond het coronavirus. Bij de huidi-
ge koorts zal ongetwijfeld de vraag rijzen hoe we uit de pandemie kunnen komen. 
Na 17 maart zullen we vast en zeker met de vaccina ekoorts te maken krijgen. Hopelijk zijn we daarna 
koortsvrij en kunnen we elkaar weer ontmoeten. En volgt misschien zelfs een vakan ekoorts… 
De redac e 

Van schaatskoorts tot verkiezingskoorts en vaccina ekoorts 



Column 

Op de gang 
Ik heb een nieuwe huisarts. Wat heb ik daarmee 
te maken, zult u zeggen. Eigenlijk niks, maar ik 
vertel het toch.  
 
Het is een aardige jonge vent, bij wie ik me met-
een op mijn gemak voelde. Nu moet ik even 
denken aan mijn schoonmoeder, die in de jaren 
tach g een jonge dokter op huisbezoek kreeg. 
Ze moest niets van hem hebben, want hij droeg 
een spijkerbroek en dan kon het niks wezen. 
Wat mijn nieuwe huisarts aanhad weet ik niet 
eens, het maakt me geen snars uit.  
Wél van belang is, dat hij een mondkapje droeg. 
Uiteraard. Maar ja... Ik zat er al geruime jd 
toen ik terloops meldde waar ik woonde. ‘Dat 
weet ik’, zei hij, ‘ik woon bij je op de gang.’ Oei, 
daar was ik even s l van. Ik bestudeerde het half 
achter het mondkapje verborgen gezicht. Er be-
gon iets te dagen. Ja, die ogen, die kuif, ik was 
hem absoluut tegengekomen en we hadden el-
kaar zeker gedag gezegd. Ik schaamde me. 
 
Ooit trof mij op een verjaardagsvisite het vol-
gende gesprek. ‘Ik kom oorspronkelijk uit Am-
sterdam’, vertelde een vrouw. ‘O ja, ik ook’, zei 
de man naast haar. ‘Waar woonde jij?’ ‘In West’, 
antwoordde de vrouw. ‘Goh, ik ook’, meldde de 
man. ‘In welke straat woonde jij?’ ‘In de Akbar-
straat’, zei de vrouw. ‘Nou, dat is ook toevallig’, 
sprak de man. ‘Op welk nummer?’  
Wat bleek? Ze hadden hun jeugd in de jaren 50 
in een por ekwoning aan hetzelfde trappenhuis 
doorgebracht. Ze scheelden maar twee jaar in 
lee ijd. 
Zelf ben ik opgegroeid in een dorp en het beves-

gde mij in mijn overtuiging dat dorpsgenoten 
elkaar kennen en mensen in een stad langs el-
kaar heen leven.  
Alphen is voor mij nog steeds iets tussen dorp 
en stad in, maar dat ik een bijna-buurman niet 
herkende, vond ik behoorlijk gênant. Het werd 
er niet beter op toen ik vroeg hoelang hij er al 
woonde. Lang genoeg…  
Janny Eskes  

OSO-commissie Wonen 
Stadswarmte - een goed alterna ef? 
Stadswarmte kan voor veel huiseigenaren een goed en 
duurzaam alterna ef zijn voor aardgas. Wel moet de betaal-
baarheid en keuzevrijheid goed worden georganiseerd. 
In 2030 moeten volgens het klimaatakkoord anderhalf mil-
joen woningen in ons land van het gas af zijn. De hel  zou 
tegen die jd op stadsverwarming aangesloten moeten zijn. 
Nu zijn dat nog maar 400.000 woningen. De regering wil de 
aanleg van warmtene en bevorderen met de Wet collec e-
ve warmte-voorziening, de zg. Warmtewet 2. Er is veel kri-

ek op dit voorstel en onder meer de Vereniging Eigen Huis 
wil de garan e dat een overstap naar een warmtenet woon-
lastenneutraal wordt uitgevoerd. De huidige warmtewet 
koppelt de tarieven voor stadverwarming nog aan de aard-
gasprijs. In de nieuwe wet mogen de energiebedrijven 
straks de kostprijs in rekening brengen. 
Wat dat voor tarieven oplevert, is behoorlijk onzeker. Daar 
komt bij dat huiseigenaren hun woning eerst moeten isole-
ren als zij de overstap maken van een cv-ketel naar een 
warmtenet met een lagere temperatuur. Het zou wenselijk 
zijn als huiseigenaren hiervoor financieel worden gecom-
penseerd. Op dit moment is hierover nog geen duidelijk-
heid, maar verschillende belangenorganisa es zijn hierover 
met de overheid in overleg. Tot slot is ook de keuzevrijheid 
van wijkbewoners die stadswarmte aangeboden krijgen be-
perkt. Ze zijn straks a ankelijk van één leverancier en of de 
keuze voor een eigen warmtepomp mag, is nog niet duide-
lijk omschreven. We blijven het wetsvoorstel volgen in de 
komende jd. 
 
Coronabeperkingen 
Ook de commissie Wonen hee  natuurlijk, nét als iedereen, 
last van de coronaregels. Al geruime jd kunnen we niet in 
vergadering bijeenkomen omdat de zalen in de Oude We-
reld gesloten zijn. En vergaderen met de computer via 
TEAMS of ZOOM is voor sommige van onze leden ook geen 
op e. Alleen met e-mail of de telefoon hebben we contact 
met elkaar. Laten we hopen dat we onze werkzaamheden 
weer spoedig gezamenlijk kunnen voortze en! 
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Cryptokruis 
Van dit kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryp sch omschreven. U kunt deze vier woorden vóór 
11 maart 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 Direc esecretaresse m/v (10); 10 Verblij-
ven; 11 Ambtsgewaad; 13 Belemmering; 15 
Afgelopen; 16 Uitroep; 18 Achterbout; 20 
Geneesmiddel; 23 Mannetjesdier; 24 Brand-
stof; 26 Wasgelegenheid; 27 Engelse tel; 28 
Niks; 30 Vurig; 31 Ziekte; 32 Persoonlijk voor-
naamwoord; 33 Indien; 35 Vreemde munt; 36 
Namiddag; 37 Muziekinstrument; 38 Hoeveel-
heid; 39 Godsdienst; 41 Boom; 43 Vod; 44 
Ten bedrage van; 45 Waterplant; 47 Bos; 49 
Kunstvoorwerp; 51 Rivier in Duitsland; 52 
Blaasinstrument; 54 Ongaarne; 55 Loflied; 56 
Openbaar ambt; 58 Muzieknoot; 59 Nikkel; 60 
Dansfeest; 61 Op de manier van; 63 Zonder 
kosten; 65 Redenaar; 67 Tukker achter de 
stuurknuppel (10). 
 
Ver caal: 
1 Stop;  2 Grondsoort; 3 Voorbij; 4 Zeurkous; 
5 Dyne; 6 Tegenover; 7 Naar buiten; 8 Ver-
bond; 9 Voch g; 10 Spijl; 12 Rondrijden; 14 
Opdracht; 17 De taille van de meid (10); 18 
Dat verdien je als je te weinig eet (10); 19 
Meelgerecht; 21 Dwaas; 22 Duinpan; 23 Ge-
bouw in Amsterdam; 25 Beroep; 27 Meema-
ken; 29 Sas; 31 Geploeter; 34 Kinbaardje; 35 
Deel van het oor; 40 Grappig; 42 Tamelijk; 44 
Voortdurend; 46 Interna onale trein; 47 Lang 
en smal stuk hout; 48 Deel van het hoofd; 50 
Godin van de dageraad; 52 Papierformaat; 53 
Pauselijke kroon; 56 Interna onale verdedi-
gingsorganisa e; 57 Futloos; 60 Uitroep; 62 
Dochter van Zeus; 64 Soortelijk gewicht; 65 
Oosterlengte; 66 Ondernemingsraad. 
 
Oplossing uit nr. 01: 
HOOFDVAART - EKSTEROGEN - KORENMOLEN 
- BOMBRIEVEN 
 
1e prijs: N. Quarré; 
2e prijs: W. Doornenbal; 
3e prijs: M. Booms. 

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 min-
stens vier maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw hui-
dige 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 werkda-
gen bellen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Keuringen vinden plaats in de Bron, Trou-
badourweg 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) medicijnenformu-
lier, urine in een urinecontainertje, deze is te verkrijgen bij uw apotheek of huis-
arts en verder de bril die u draagt bij het autorijden en uw rijbewijs. Voor de keu-
ring 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 uit-
sluitend gepind worden en niet meer contant worden betaald. 
Hebt u vragen  over het invullen van de Gezondheidsverklaring, dan kunt u con-
tact 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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Uw belas ngaangi e 2020 
In het algemene deel van Seniorennieuws van februari hebt u een ar kel kunnen lezen over het invullen van uw 
belas ngaangi e door Huba’s van de ASVA, KBO en PCOB. Als u zich nog niet hebt aangemeld, maar wel gebruik 
wenst te maken van de diensten van de Huba´s, neem dan contact op met de Huba die vorig jaar uw belas ng-
aangi e hee  ingevuld of met de coördinator van de hulpen bij belas ngaangi en (Huba’s) van de ouderenorga-
nisa e waarvan u lid bent, te weten: 
Anne-Marie Oudenes (PCOB), Frans Wamsteeker (KBO) en Peter Dobbe (ASVA) 
Belas ng-invulhulpen (HUBA’s) van de ASVA 

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

 
 
Belas ng-invulhulpen (HUBA’s) van de PCOB 

 

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 

Coby Schouten-Duijn jw.schouten@casema.nl  0172-497974 

Jacques Verdonk jaja.verdonk@casema.nl 0172-473708 

Frans Wamsteeker frawams@gmail.com 0172-607075 

Chris Boer ChrisBoer@hetnet.nl 0172-445852 

Rijk Huisman rijk.huisman@hetnet.nl 0172-474802 
Harry Kaspers h.kaspers@ziggo.nl 0172-438418 
Anne-Marie Oudenes anne-marie.oudenes@hetnet.nl 0172-494022 
Wim Warnaar w.warnaar@hotmail.com 06-48147735 

Slecht slapen: dit kunt u er aan doen 
Veel ouderen slapen slechter dan vroeger. Dat is vervelend en vermoeiend. Het goede nieuws is dat u er soms zelf 
iets aan kunt doen. We ze en enkele handige ps voor u op een rij. 
Slaapt u slecht vanwege pijn of door medicijngebruik, dan kunt u het best contact opnemen met uw huisarts. Zijn 
de oorzaken van het slechter slapen niet zo duidelijk, dan kunnen de volgende ps u misschien helpen. 
Drinken 
Drink ’s avonds geen cafeïne meer. Geen koffie dus, maar ook geen zwarte thee. Ook nico ne is een s mulerende stof en verstoort de 
slaap. Drink niet te veel alcohol. Alcohol zorgt ervoor dat u onrus g slaapt, snurkt en vaak wakker wordt. 
Eten 
's Avonds verteert het lichaam voedsel langzamer dan overdag, hierdoor is het mogelijk dat wat u laat op de avond eet, 's nachts halfver-
teerd in uw maag achterblij . Dit verstoort de nachtrust. Zorg er daarom voor dat er minstens drie uur tussen de avondmaal jd en het jd-
s p van naar bed gaan zit. 
Ga op vaste jden naar bed 
De meeste mensen zijn geholpen met regelmaat. Elke dag op hetzelfde jds p naar bed en op hetzelfde moment weer opstaan. 
Draai de klok om 
Als u 's nachts wakker wordt, kijk dan niet op de klok. Grote kans, dat u zich dan gaat opwinden over de jd. Draai uw wekker om als u het 
las g vindt om niet op de jd te le en.   
Volg een vaste voor-het-slapen-gaan rou ne 
Bijvoorbeeld door iedere avond voordat u gaat slapen te mediteren, een kop kruidenthee te drinken of naar rus ge muziek te luisteren. In 
het begin is dat misschien een opgave, maar na een jdje went u aan deze gewoonten en zijn ze onderdeel van uw leven geworden. 
Vermijd slaapmiddelen 
Uw biologische klok kan om verschillende redenen ontregeld zijn. Kunt u moeilijk in slaap komen of hebt u juist een probleem met doorsla-
pen? Veel mensen overwegen dan om een jdje een slaapmiddel te gebruiken. Vooral bij ouderen brengen slaapmiddelen risico's met zich 
mee. U kunt last krijgen van de bijwerkingen en u hebt een verhoogde kans op ongelukken. Een ander risico: uw medicijnen werken niet 
goed meer door het gebruik van slaapmiddelen. Of juist andersom: het slaapmiddel werkt niet goed vanwege andere medicijnen. Ook kun-
nen slaapproblemen verergeren na het stoppen met de slaapmiddelen. Slaapmiddelen lijken misschien ideaal, maar ze hebben veel nadelen 
en risico's, vooral op langere termijn.         Bron: Rabo IkWoonLeefZorg 
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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: B – E – IJ – L – N – O – P –  R – S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te gebruiken le ers: A – E – L – M – O – R – T – W – Y  
 

Te gebruiken le ers: A – B – D – F – N – O – R – S – T  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ook dit nummer 
weer extra 

puzzelplezier 
voor u! 
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Bestuurswisseling bij het OSO 

Bij de s ch ng Overleg Samenwerkende Ouderenorganisa es (OSO) is onlangs het voorzi erschap in 
andere handen overgegaan. De scheidende voorzi er Cil Wigmans hee  de voorzi erhamer overgedra-
gen aan zijn opvolger: Kees Slingerland 

De gaande man 
Na drie jaar voorzi erschap van het OSO draag ik, Cil Wigmans, de 
hamer graag over aan mijn opvolger Kees Slingerland. Het jaar 
2020 hee  zeker niet gebracht wat we allemaal hoopten. Het OSO 
zou zijn 30-jarig bestaan vieren met een mooi symposium onder 
de tel: ‘Houd je wereld groot’. Maar Corona maakte onze wereld 
klein. De zorg voor kwetsbaren, vooral ouderen, hield en houdt 
onze wereld in de greep. Je zou zeggen: dat is ook de kerntaak van 
het OSO. Maar ook voor ons was 2020 een jaar waarin we vooral 
op onze handen moesten blijven zi en. 
De discussie over wat belangrijker is, de zorg voor kwetsbaren of 
ruimte voor ac even, speelt op de achtergrond ook in het OSO. 
Zijn we er vooral voor de alleroudsten, de meest kwetsbaren of 
verenigen we ook degenen die nog volop energie hebben en voor 
wie een beroep op de zorg vooral iets van later is? Het is uiteraard 
niet het een of het ander, maar binnen het OSO ligt de nadruk 
vooral op zorg en welzijn. Mijn eigen ‘zorg’ betre  vooral de 
groep energieke ‘inac even’. Ik schreef ten behoeve van het sym-
posium het volgende: 
“Wie vanwege zijn of haar lee ijd stopt met werken, laat met de 
pensionering wel het werk, maar uiteraard niet de professionele 
kennis en kunde achter zich. Er zijn in onze gemeente ongetwijfeld 
veel mensen die beschikken over een grote exper se op allerlei 
terreinen van het maatschappelijk leven. Niet iedereen schrij  
memoires, niet iedereen onderhoudt nog levendige contacten met 
voormalige collega’s, niet iedereen vindt in de eigen omgeving een 
luisterend oor voor de mooie verhalen die er zijn te vertellen over 
wat er in dat rijke werkzame leven allemaal is voorgevallen.  
Met het ouder worden kan de belevingswereld kleiner worden, 
zelfs als je vaak op reis gaat. Gezondheidsklachten worden belang-
rijker als gespreksonderwerp, evenals het wel en wee van kinderen 
en kleinkinderen. Al die complexe vragen waarmee je vroeger als 
professional dagelijks werd geconfronteerd, doen er niet meer toe. 
Voor sommigen een zegen, voor anderen roept het de vraag op: 
doet mijn kennis en kunde er nog toe? Doe ik er nog toe?”  
Vroeg of laat zal ook ik een beroep moeten doen op de zorgzaam-
heid van anderen. De deskundigheid op dat gebied is groot, ook 
binnen het OSO. Ik wens mijn opvolger veel energie om ac ef te 
blijven en het OSO op de kaart te ze en als de organisa e die 
opkomt voor al diegenen die zorg en welzijn, goede raad inzake 
hun financiën, geschikte huisves ng behoeven, zowel voor wie 
langer zelfstandig wil wonen als voor wie aangewezen is op een 
zorginstelling. Ik wens hem sterkte bij de aanpak van goede com-
munica e tussen professionals en vrijwilligers. 
 
Cil Wigmans 

De komende man 
Ik ben Kees Slingerland (76), 
geboren en getogen Alphenaar. 
Mijn wortels zijn te vinden in de 
bouwnijverheid en in de oplei-
dingswereld, gericht op de 
bouw.  
Van 2015 t/m 2019 was ik voor-
zi er van de Alphense Cliënten-
adviesraad en heb daardoor intensief kennisgemaakt met 
het Sociaal Domein van onze gemeente en daarmee 
vooral op het gebied van wonen en zorg voor ouderen. 
Begin september 2020 werd ik  benoemd tot voorzi er 
van de OSO-commissie Wonen. Een ac eve commissie 
met ervaren en deskundige senioren die zich regelma g 
met veel belangstelling buigen over de woningbouwplan-
nen voor senioren in onze gemeente. 
In het najaar liet Cil Wigmans, de voorzi er van de s ch-

ng OSO, weten dat hij zijn func e eind 2020 zou neer-
leggen. Naars g werd rondgekeken of zich een geschikte 
opvolger zou aandienen, maar dat bleek niet het geval. 
Toen werd aan mij gevraagd of ik bereid zou zijn, naast 
de commissie Wonen, ook het voorzi erschap van de 
s ch ng OSO op me te nemen. Na enige aarzeling én 
overleg met de achterban ben ik akkoord gegaan en met 
ingang van 2021 hee  het OSO dus een nieuwe voor-
zi er. Het is voor mij een hele eer om voorzi er te mo-
gen zijn van het OSO, het Overleg Samenwerkende Oude-
renorganisa es in Alphen aan den Rijn. De s ch ng OSO 
die al meer dan 30 jaar bestaat, is er voor álle ouderen in 
onze gemeente.  
OSO stelt zich ten doel samenwerking en overleg tot 
stand te brengen. Gemeenschappelijk met elkaar optrek-
ken, gericht op het gemeentelijke beleid. Daarnaast het 
geven van gevraagd en ongevraagd advies. En het onder-
houden van contacten met de gemeente en instan es 
om gezamenlijk de belangen van ouderen zo goed moge-
lijk te behar gen.  
Als voorzi er van deze bijzondere organisa e van en 
voor Alphense senioren zal ik, samen met de andere be-
stuursleden, in de komende jaren mijn uiterste best doen 
om de effec viteit van het OSO nog verder te vergroten 
en de maatschappelijke posi e van onze organisa e in 
onze gemeente te versterken. 
 
Kees Slingerland 
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Ook honderd jaar geleden was er een pandemie: 

De Spaanse Griep 

Uit uitzending van Andere Tijden in 2001  

De Spaanse Griep 
"Hoogeveen, 22 november. De Spaanse griep woedt hier 
en in de omtrek in steeds heviger mate. Het aantal sterf-
gevallen neemt onrustbarend toe. In de jaren dat de zo 
gevreesde cholera-epidemieën voorkwamen vielen niet 
zoveel slachtoffers als thans. In een gezin s erven twee 
volwassen zoons, in een andere twee zoons en een doch-
ter terwijl in beide gezinnen nog meer huisgenoten ziek 
liggen. In het gehucht Stuifzand overleden zondag 4 per-
sonen. Het is een angs ge jd." 
Hoogeveensche Courant, 23 november 1918. 
Vergeten drama 
In het najaar van 1918 wordt de wereld getroffen door 
een s lle ramp. De verschrikkingen van de Eerste We-
reldoorlog zijn bijna ten einde als een moordend virus 
zich in razend tempo over alle con nenten verspreidt. 
De ziekte doodt in korte jd wereldwijd talloze mensen. 
De scha ngen van het aantal slachtoffers lopen uiteen 
van twin g tot veer g miljoen. In de geschiedenis is 
geen andere epidemie bekend die zo snel en zo hard 
toesloeg. Toch is er nooit veel aandacht aan besteed. 
Hoewel het virus in meer levens moet hebben ingegre-
pen dan de Eerste Wereldoorlog (door oorlogshandelin-
gen kwamen ‘slechts’ negen miljoen mensen om), wordt 
er in historische overzichten zelden melding van ge-
maakt. Ook de kranten in het jaar 1918 zelf wijden hun 
pagina’s aan belangrijker nieuws. Af en toe verschijnt er 
een klein berichtje, zoals in de Hoogeveensche Courant. 
Een paar regels die herinneren aan het drama dat zich 
op talloze plekken over de hele wereld voltrekt: alweer 
een buurman, een zoon, een moeder door de Spaanse 
griep geveld.  
Al in het voorjaar van 1918 doet de griep zijn intrede. 
“Den 28sten Mei bereikte ons uit Spanje het bericht dat 
daar een geheimzinnige ziekte was uitgebroken, die snel 
om zich heen greep, in alle kringen zijn intrede deed, 
zoodat ook de koning en verschillende ministers door de 
kwaal werden aangegrepen en dus zich in de eerste 
oogenblikken als zeer erns g deed aanzien.”  
A. Norden schrij  jdens de eerste golf van de epidemie 
een pamflet met als tel “De Spaansche Ziekte”. Hoewel 
er veel mensen erns g ziek worden, is de ziekte dan nog 

niet catastrofaal. Norden kan zijn pa ënten dan ook ge-
wone gezonde bedrust voorschrijven en concluderen: 
“de ziekte hee  tot dusver bewezen een goedaardige te 
zijn.”  
Waar de ziekte precies is ontstaan, is tot op de dag van 
vandaag onbekend. In Spanje is al in februari een eerste 
uitbraak en algemeen heerste de gedachte dat het virus 
daar vandaan kwam. Maar ook in Amerika zijn heel 
vroeg in het voorjaar gevallen ontdekt en misschien 
moet de haard daar worden gezocht.  
In ieder geval ebt de eerste golf eind augustus overal 
weg om in oktober opnieuw met verhevigde kracht toe 
te slaan. 
Dodelijk virus 
Nu vallen er over de hele wereld massaal doden. Alleen 
Australië en enkele kleine eilanden blijven gespaard. In 
Philadelphia zijn in oktober 11.000 mensen aan de ziekte 
overleden: “in het gemeentelijk lijkenhuis werden de li-
chamen soms drie- of vierhoog opgestapeld”. In het Zuid
-Afrikaanse Kaapstad “kampte men met gebrek aan lijk-
kisten en werden de lichamen in dekens gehuld en be-
graven in massagraven.” Een dorp in Alaska telt 76 sterf-
gevallen op 82 inwoners. 
De dodelijke golf overspoelt ook Nederland. Op 15 okto-
ber een krantenbericht: “naar wij van geneeskundige 
zijde vernemen is de tweede epidemie van de Spaansche 
ziekte in de hoofdstad, welke reeds een week woedt, van 
veel erns ger aard dan de vorige maal. Een zeer ongun-
s g verschijnsel is het, dat erns ge gevallen van longont-
steking nu in veel grootere mate dan in Augustus voorko-
men. Zoo hebben gisteren 14 oktober alle auto’s van de 
Geneeskundige Dienst den geheelen avond gereden voor 
het vervoer van lijders aan longontsteking naar de zie-
kenhuizen…” In totaal overleven in Nederland ongeveer 
28.000 mensen de griep niet. 
Hollandscheveld 
De griep heerst niet overal in gelijke mate. Sommige 
streken, dorpen en steden worden meer getroffen dan 
andere. In Nederland is de griep vooral in Amsterdam en  
het Noordoosten van Nederland bovengemiddeld ac ef. 
In Hollandscheveld, een dorp in de buurt van Hoo- 
   Lees verder op de volgende pagina. 
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geveen, sterven in een paar weken jd 90 mensen. Jaap 
Damming, des jds als 10-jarig jongetje erns g ziek in 
bed, herinnert zich dat de dokter kwam kijken en onheil-
spellend orakelde: “Als er niks bijkomt, misschien haalt 
hij het.” “Want”, vervolgt Damming, “ het gebeurde ook 
dat er longontsteking bijkwam en dan was het helemaal 
verloren. Mensen met longontsteking die gingen haast 
allemaal dood.” Ook de eindeloze rij begrafenissen in 
Hollandscheveld hebben indruk gemaakt op de jonge 
Damming: “Het gebeurde wel dat er vier rouwstoeten 
door het kanaal voeren. En de buren en de familieleden 
zaten allemaal op die doodskisten. Met een wi e zak-
doek in de handen. Van verdriet.” 
 
Geen remedie 
Bij de verschijnselen van de Spaanse griep hoort een 
snel ontwikkelende longontsteking. Een arts beschrij  
het ziektebeeld : “Aanvankelijk lijkt de ziekte op een ge-
wone griep. Maar razendsnel ontwikkelen de pa ënten 
een viskeuze longontsteking. Twee uur na opname heb-
ben ze al roodbruine vlekken op hun jukbeenderen en 
een paar uur later zie je al hoe de blauwzucht zich vanaf 
de oren over het hele gezicht verspreidt….De dood laat 
dan nog slechts een paar uur op zich wachten en die jd 
wordt gevuld met een gevecht om een paar happen 
lucht totdat ze s kken. Vreselijk is het.” Het is de snelle 
longontsteking die fataal is en waartegen weinig te doen 
valt. Artsen staan in 1918 met de handen in het haar en 
kunnen niet meer doen dan wat algemene adviezen ge-
ven. 
Dr. Ph.H. Ri er Jr.:.” De ‘Spaansche griep’ verspreidde 
evenveel vrees als vroeger de pest of de pokken. De 
doodsangst, waarin men verkeerde, voor de plotseling 
zich openbarende ziekte, die den pa ënt in een kramp-
ach ge worsteling met den steeds overwinnende dood 
een bijna zeker einde deed tegemoet gaan, stemde tot 
een sombere neerslach gheid en tot een naargees ge 
stemming”. 
Van overheidswege werden voorschri en op hygiënisch 
gebied ter bestrijding van deze ziekte gegeven. “Neem 
toch vooral het stof in Uw vertrekken niet droog op”, - 
dat was een gebiedende eisch – “zet dag en nacht de 
vensters open, zoodat steeds versche lucht aanwezig 
zij”.  
Artsen proberen wel van alles om concreter hulp te kun-
nen bieden. Hendrik Schokker uit Hollandscheveld herin-
nert zich dat er gebruik werd gemaakt van ta zijde om 

de borst te laten broeien. Ook worden o.a. “sublimaat-
injec es, berookingen met salpeterig zuur, eucalyptus-
olie, suikerbieten…” gepropageerd. Maar het zijn meer 
middelen om de angst dan om de ziekte te bezweren. 
 
Opnieuw een pandemie 
Ook met de huidige stand van wetenschap zou er weinig 
te doen zijn tegen het virus. 
Ab Osterhaus, directeur van het influenzacentrum in 
2001: “Als we kijken wat er in 1918 is gebeurd, als we 
kijken naar de grote ster e die aanvankelijk optrad bij 
jonge mensen, dat waren mensen die acuut blauw wer-
den, acuut een longontsteking kregen, heel plotseling, en 
binnen een of twee dagen dood waren. Daar doe je met 
an bio ca helemaal niks aan want er is nog geen bacte-
rie in het spel. Op dat moment is het het virus”. 
Het is het virus. Maar welk virus? De exacte samenstel-
ling van het Spaanse-griepvirus is nog steeds niet be-
kend. Na veelvuldig onderzoek, onder andere van long-
weefsel van bevroren lijken in Alaska, is in de loop der 
jaren duidelijk geworden dat het een influenza A-virus 
betrof, verwant aan de varkensgriep. Het lijkt waar-
schijnlijk dat het virus van vogels via varkens op mensen 
of van vogels via mensen op varkens is overgebracht. 
Maar de gene sche samenstelling van het virus kent 
men nog niet en de vraag waarom deze griep zo dodelijk 
was, kan niet defini ef beantwoord worden. Het is de 
reden dat elke nieuwe griepvariant door medici met arg-
waan wordt bekeken.  
Volgens Osterhaus des jds: “kan niet worden uitgeslo-
ten dat er ooit een wereldwijde epidemie, een pandemie, 
uitbreekt met dezelfde dodelijke slagkracht als die van 
1918. Ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat het 
onmogelijk is dat zo’n zelfde soort virus, een virus met 
dezelfde mogelijkheden om mensen ziek te maken en 
zich over de wereld te verspreiden, zich opnieuw voor-
doet.” 
 
Dat was in 2001. Toen was het coronavirus nog ver 
weg. Maar het is duidelijk, dat wij ook na deze pande-
mie beducht moeten blijven voor een eventuele pan-
demie in de toekomst. 
 
Tekst: Karin van den Born 
Bron: A.C. de Gooijer, “De Spaanse Griep van ’18: de epi-
demie die meer dan 20.000.000 levens eiste”. Amster-
dam, 1978. 
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Stem- en kieshulpen 
Laat uw stem niet verloren gaan!!! 

Diverse kieshulpen, zoals de Stemwijzer en het Kieskompas, kunnen de kiezer helpen bij zijn of haar stemkeuze in 
de verkiezingen. Deze websites bestaan al sinds jaren. Bij een online kieshulp krijgt een kiezer een aantal stellin-
gen voorgelegd waarbij de kiezer moet aangeven het eens of oneens te zijn met die stelling. 
Het nadeel van online kieshulpen is, dat er slechts een beperkt aantal onderwerpen aan bod komt, en dat de be-
weegredenen van een kiezer achter een keuze niet al jd of beperkt worden meegewogen in het advies. 
Om de proef op de som te nemen heb ik de kieshulpen die nu al online staan gemaakt en gekeken of de onder-
werpen die in de meestal der g stellingen worden verwerkt, specifiek betrekking hebben op ouderen/senioren. 
De uitkomst is ronduit teleurstellend. Bij alle kieshulpen trof ik slechts stellingen aan over de hoogte van de AOW- 
lee ijd, voltooid leven en sollicita eplicht voor 60-plussers en dan nog niet eens bij alle. Geen stellingen over le-
vensloopbestendig bouwen, kleinschalige woonvormen, ondersteuning van mantelzorgers, verpleeghuiszorg, fo-
cus op eigen regie van ouderen, enz. Ik heb me afgevraagd waarom deze onderwerpen niet aan bod komen. Den-
ken de samenstellers van deze stem- en kieshulpen dat ouderen al weten wat ze gaan stemmen en dus geen ge-
bruik zullen maken van deze kieshulpen, of redeneren ze dat veel ouderen deze kieshulpen niet zullen gebruiken 
daar ze hele of halve digibeten zijn? Het ontbreken van onderwerpen die ouderen aanspreken is een gemiste 
kans, niet alleen voor de oudere maar voor alle kiezers. Bent u wel digitaal vaardig, dan vindt u op deze websites 
overzichten van stem- en kieshulpen: h ps//sargasso.nl/stemwijzer-tweede-kamerverkiezingen-2021-tk2021/ 
h ps//verkiezingsgids.nl/tk2021/kieswijzers/  Voor informa e over hoe poli eke par jen denken over zaken die 
ouderen aangaan vindt u een overzicht op: www.plusonline.nl/poli ek/verkiezingen-tweede-kamer-dit-zeggen-
de-poli eke-par jen-over ouderen-en-verpleeghuiszorg.     Wim van der Tang 



16           Seniorennieuws — februari 2021— nr.1 

Geen volmacht maar stemmen per post dat mag met elk potlood of balpen. 
Als 70-plus kunt u bij deze verkiezing ook per brief stemmen. U ontvangt per post uiterlijk 3 maart de eerste enve-
lop met daarin uw stem(plus)pas.  
Daarna ontvangt u op uiterlijk 11 maart een tweede envelop. De inhoud van die tweede envelop gee  u de moge-
lijkheid om per brief te stemmen. 
 
Stapsgewijze uitleg. 
U volgt de stapsgewijze uitleg die deels uit tekst bestaat en deels uit voorbeeldplaatjes.  
Nadat u uw stem hee  uitgebracht en uw handtekening hee  geplaatst kunt u een vertrouwenspersoon, mantel-
zorger of familielid vragen uw briefstem af te geven bij een afgi epunt. U hoe  geen voet buiten de deur te 
ze en. U kunt hem natuurlijk ook zelf brengen of op de post doen, even bewegen kan geen kwaad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jden van inleveren: 
Op de afgi epunten zijn de inlever jden:  
woensdag 10 maart tot en met vrijdag 12 maart van 09.00 tot 17.00 uur.  
maandag 15 maart en dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur.  
woensdag 17 maart van 09.00 uur tot 21.00 uur.  
 
Toch via de post: 
Om er zeker van te zijn dat u stem op jd verwerkt wordt, doet u hem uiterlijk vrijdag 12 maart om 17.00 uur op de post. 
 
Wij hebben deze info ook op onze website voor u gezet. Komen er wijzigingen of aanvullingen dan nemen wij die daar op: 
h ps://oso-alphen.nl/stemmen-voor-70-plussers/ 
 
website Rijksoverheid (met een leuke video): 
Ik ben ouder dan 70 en wil per brief stemmen | Verkiezingen | Rijksoverheid.nl  
 
website Gemeente Alphen aan den Rijn 
Stemmen per brief of stempluspas - Gemeente Alphen aan den Rijn  
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10 - 12 maart: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn 
15 maart: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, Driehoorne Alphen aan den Rijn, 
het Kleine Kerkje te Boskoop, De Ridderhof Koudekerk aan den Rijn, De Koren-
aar Hazerswoude-Dorp: 
16 maart: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, Driehoorne Alphen aan den Rijn, 
het Kleine Kerkje te Boskoop, Sport toB Fit (Hazerswoude-Rijndijk), Gymzaal 
Chris nastraat Benthuizen, Ontmoe ngscentrum Zwammerdam, het Oude 
Rechthuis Aarlanderveen 
17 maart: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, Driehoorne Alphen aan den Rijn, 
het Kleine Kerkje te Boskoop, Sport toB Fit Hazerswoude-Rijndijk, De Egelan er 
Hazerswoude-Dorp. 



ANBO-katern ASVA-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:  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 

Vaccina eloca e Alphen aan den Rijn 
Op 27 januari jl. ontving ik van de gemeente Al-
phen aan den Rijn een mail m.b.t. het verzoek van 
de GGD Hollands Midden om in Alphen aan den 
Rijn een vaccina eloca e te openen. 
De gemeente deelt in de mail mee dat zij aan de 
GGD hee  aangegeven mee te werken aan dit ver-
zoek en twee hallen van tennishal Nieuwe Sloot 
ter beschikking te stellen als vaccina eloca e. 
Voor de loca e Nieuwe Sloot is door de gemeente 
gekozen vanwege de goede bereikbaarheid en toe-
gankelijkheid. Volgens de mail zou de loca e op 29 
januari 2021 gereed zijn, maar naar verwach ng 
pas medio maart door de GGD in gebruik worden 
genomen. 
Omdat al enkele senioren mij gebeld hadden met 
de mededeling dat zij voor de vaccina e naar Gou-
da moesten en dat zij dit als zeer problema sch 
ervoeren, heb ik telefonisch contact opgenomen 
met de ondertekenaar van de mail en mijn ver-
wondering uitgesproken over het feit dat op 29 
januari de loca e Nieuwe Sloot al beschikbaar was, 
maar dat deze pas medio maart als vaccina eloca-

e in gebruik zou worden genomen. Het kan toch 

niet zo zijn, zo gaf ik aan, dat 90- en 80-jarigen 
naar Gouda moeten, terwijl de gemeente Alphen 
aan den Rijn alleen al meer dan 100.000 inwoners 
hee ! 
Mijn telefoontje hee  voor een versnelling ge-
zorgd, want de betreffende ambtenaar hee  een 
vervolgmail gezonden waarin le erlijk staat ver-
meld, ik citeer: 
 
“Op 1 maart zal de vaccina eloca e opengaan. 
Op 26 februari wordt gestart met proefdraaien. In 
eerste instan e gaat het om 300 vaccina es per 
dag en de openstelling van 1 of 2 vaccina elijnen 
(totaal 12). Eerste doelgroep zijn 90-plussers en 
vanaf half februari gaan de reserveringen voor 
hen open.” 
 
Vanaf deze plaats dank ik de gemeente Alphen aan 
den Rijn voor haar bemiddeling in deze kwes e.  

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



Lief en leed 
In ons overzicht van de lief-en-leed-gebeurtenissen willen wij naast het noemen van de jarigen in het 
jaar dat zij 75, 80, 85, 90, 95 of 100 jaar worden ook graag aandacht schenken aan andere dingen die in 
het leven gebeuren, zoals de viering van 50- of 60-jarig huwelijk, opname in of thuiskomst uit het zieken-
huis, en andere heuglijke of verdrie ge zaken die in ieders leven plaatsvinden. Wij zijn er voor u en leven 
met u mee!  

In maart zijn jarig: 
06/03 mevrouw P. Peters-Zoetmulder 
09/03 mevrouw H. van Egmond 
09/03 de heer A.C.J. Zuidwijk 
13/03 de heer C.J.P. Textor 
14/03 de heer J. Groenendijk 
20/03 mevrouw J.J. Bouterse 
21/03 mevrouw M. Kleijbeuker-van Leeuwen 
21/03 mevrouw J.P.M. Vroonhof 
25/03 de heer J.A.M. Visser 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 

Overleden 
mevrouw P.M.A. Oerlemans-Bergmans 
mevrouw T. Windhorst-Rijswijk 
de heer E.G.F. Bosch 
mevrouw H. Hulscher-Herrewijn  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
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Vergaderingen bestuur 
Het Seniorennieuws was net bij u gebracht, toen in 
de persconferen e werd aangekondigd dat de 
lockdown voorlopig niet versoepeld 
gaat worden. Een uitzondering 
werd gemaakt voor de basisscho-
len. Als gevolg daarvan is de be-
stuursvergadering opnieuw uitge-
steld. Dit komt omdat de vergader-
loca e gesloten is en thuis vergade-
ring ook geen op e is omdat er 
maar één persoon uitgenodigd mag 
worden. 
 
Ac viteiten 
Ook de ac viteiten van de ASVA kunnen nog 
steeds niet plaatsvinden. Het ac viteitenteam 
staat klaar om zodra het mogelijk is weer aan de 
slag te gaan om leuke dingen voor de leden te 
gaan organiseren. Zij snakken ernaar om de leden 
weer lijfelijk te ontmoeten. 
Het bestuur blij  posi ef en hoopt dat eind twee-
de of begin derde kwartaal weer een kleine ac vi-
teit zal kunnen worden georganiseerd.  

Bezorging Seniorennieuws 
De oproep voor nieuwe bezorgers voor Senioren-
nieuws in het vorige nummer van Seniorennieuws-

hee  een geweldig resultaat opgele-
verd.  
Maar liefst acht nieuwe bezorgers heb-
ben zich gemeld, waarvoor onze harte-
lijke dank. Wij zijn daar heel blij mee. 
 
Belas ngaangi e over 2020 
De HUBA’s van de ASVA staan weer in 
de startblokken om voor de leden die 

zich hebben aangemeld of die zich nog aanmelden 
de belas ngaangi e over 2020 op te stellen. In co-
rona jd gee  het bestuur van de ASVA hen de vrij-
heid om in overleg met hun cliënten te bepalen op 
welke wijze dat kan plaatsvinden (zie voor de ge-
gevens van de HUBA’s van de ASVA pagina vier van 
Seniorennieuws). 
 

Van de bestuurstafel 
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Algemene Ledenvergadering 

Normaal gesproken staat in Seniorennieuws van maart de uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering. Maar helaas, de vergaderloca es zijn voorlopig tot begin maart nog 
gesloten en het ziet ernaar uit dat de regering de slui ng nog zal verlengen. Daarbij komt 
dat het bestuur van de ASVA van mening is dat een jaarvergadering pas kan worden uitge-
schreven als een en ander veilig kan worden georganiseerd. 
 
Volgens de statuten van de vereniging moet de algemene ledenvergadering waarin de 
jaarrekening wordt vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het 
bestuur worden uitgeschreven. Dit betekent dat de jaarvergadering volgens de statuten 
uiterlijk eind juni zou moeten plaatsvinden. Het streven van het bestuur is erop gericht 
om zich daaraan te houden. Maar nood breekt wet, want de algemene vergadering kan 
pas worden uitgeschreven als de leden vanaf 65 jaar de gelegenheid hebben gehad om 
zich te laten vaccineren. 
 
Want het mo o van de ASVA is en blij : gezondheid gaat boven alles gaat!  

‘Is het BioNTech/Pfizer-vaccin veilig?’, ‘Wat zijn 
de bijwerkingen?’ en ‘Ik heb corona gehad. 
Moet ik mij nog laten vaccineren?’  
 
Veel mensen hebben inmiddels al een afspraak ge-
maakt om zich te laten vaccineren, maar sommigen 
hebben nog vragen. Voor hen is de online talkshow 
‘In gesprek over coronavaccina e’ gemaakt. 
In 35 minuten gaat Daphne Bunskoek in gesprek met 
experts en wordt antwoord gegeven op vragen van 
zorgmedewerkers aan tafel én in het land. 
De experts die aan het woord komen, zijn Cécile van 
Els, hoogleraar Vaccinologie aan de Universiteit 
Utrecht en immunoloog bij het RIVM en Laura 
Kamp, projectleider Vaccina e bij het RIVM.  



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 

KBO-PCOB-katern 

Lijdens jd en Hoop  
Zondag 14 februari jl. is de lijdens jd begonnen. 
We denken in deze periode tot Pasen aan het lij-
den van de Heer Jezus. In de lijdensweken kijken 
we uit naar Pasen, het feest van het licht en de op-
standing!  
Ook in deze jd zijn we van het donker overgegaan 
naar het licht. Het is van winter weer voorjaar ge-
worden. In de winter hebben we een paar weken 
sneeuw en vrieskou gehad. Het was een hele bele-
venis na al die kwakkelwinters. Maar nu zien we 
nieuw leven in de natuur en wat kunnen we daar-
van genieten. 
Hopelijk gaat het net zo met de pandemie. Als u dit 
leest, hebben we 2 maart inmiddels achter ons en 
weten we of de lockdown met alle ongemakken die 
daarbij horen, geheel of gedeeltelijk ten einde is. 
Wat zou het fijn zijn om onze geliefden weer te 
kunnen ontmoeten en hen te kunnen omarmen. Of 

het ooit weer eens normaal zal worden, blij  nog 
onzeker - maar we blijven hoop houden. Wellicht 
kunnen we op termijn onze ac viteiten als KBO en 
PCOB herva en en elkaar ontmoeten. We zien er-
naar uit! 
Zo zijn er overeenkomsten met lijdens jd en Pa-
sen, winter en voorjaar, pandemie en normaal. We 
zijn en blijven mensen die hoop houden in de toe-
komst! 
 
 
 
Lammert Haalboom,  
secretaris PCOB, namens besturen KBO-PCOB  
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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: frawams@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 



Nieuws van de ac viteitencommissie  

De soos (KBO) 
Op het moment dat ik dit schrijf, is 
bijna iedereen aan het genieten van het mooie 
winterweer, waarbij velen de schaatsen hebben 
ondergebonden.  
Dit is echt een opleving in deze saaie corona jd, 
waarin we niets kunnen en mogen.  
Nu de vaccina es voor ons in zicht komen en som-
migen van ons de eerste prik al hebben ontvangen, 

kunnen wij er weer aan gaan denken om de ac vi-
teiten te zijner jd weer te gaan opstarten. Laten 
wij maar op mis sch zijn en blijven! Dit laat ik dan 
op jd via dit Seniorennieuws aan jullie weten. 
Het zou voor velen van ons weer een opleving zijn, 
om elkaar weer vrij te kun-
nen ontmoeten!  
Ineke Hoogervorst 
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Jarigen 
100 jaar: 
Mevr. P.A. Piepenbrink-Teunissen (KBO) 15-03 
90 jaar: 
Mevr. C.M. Belonje-Rijswijk (PCOB) 20-03 
Dhr. D.T.C. van Holstein (KBO)  07-03 
85 jaar: 
Mevr. C.M. Schel (KBO)   21-03 
80 jaar: 
Dhr. B.A. Wille (PCOB)   01-03 

Mevr. J.A.C. Komen-Tolboom (KBO) 04-03 
Dhr. J. Bal (PCOB)    04-03  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Overleden 
Dhr. S.A. van Vliet (KBO)   15-01 
Mevr. D.F. Koster (PCOB)   17-01 
Dhr. H. Piersma (PCOB)   13-02 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.  

Lief en leed 

Van Patmos naar Istanbul 
Op verzoek ga ik, graag met u, weer digitaal op reis. Dit keer gaat de reis van Patmos naar 
Istanbul. Een heel oude route waarvan het script in de Bijbel staat. Eigenlijk zijn de apostelen Johannes 
en Paulus daarbij onze reisgidsen. Tussendoor zien we ook andere bestemmingen. Vanaf het eiland 
Patmos varen we naar de zuidwestkust van Turkije en reizen in noordelijke rich ng. We bezoeken de 
plekken van de zeven gemeenten (uit het boek Openbaring, waaronder de gemeente Efeze) en zien on-
derweg iets van Troje. Vervolgens reizen we naar Istanbul (dat in vroeger jden Byzan um en daarna 
Constan nopel hee e, naar Constan jn de Grote). Wij eindigen in een klein stadje dat vroeger Nicea 
hee e. Ik wens u veel kijkplezier! Te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/11121 
Scroll op de site naar onderen naar de datum 4 februari en klik vervolgens op ‘kijken’. 
Jan Pons 

Bedankje 

Even een woord van grote dank aan alle schrijvers/schrijfsters en adverteerders die iedere maand hun best 
doen om Senniorennieuws weer te vullen met allerlei interessante ar kelen. Heel veel lezers doet u hiermee 
een groot plezier. Ik kijk er al jd weer naar uit en ik hoop dat het nog heel lang zo blij . 
Loes Ru en. 
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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


