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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.  

Hoofdredacteur: 
Wim van der Tang, Kees Mustersstraat 21, 2406 LK Alphen aan den Rijn, telefoon (0172) 45 01 38, 
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 novembernummer 2021 uiterlijk 10 oktober bij de redac e van Seniorennieuws. 
Graag als Word-bestand via e-mail. Het novembernummer verschijnt in week 44. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 

Algemeen katern 

Seniorennieuws — oktober 2021— nr.8           1 

De invoering van het coronatoegangsbewijs en de prak sche uitwerking daarvan laat opnieuw zien dat 
de overheid óver en niet mét senioren communiceert. En daarin staan overheden niet alleen want ook 
bedrijven en instan es maken zich daar met enige regelmaat schuldig aan. Denk maar aan inloggen 
met DigiD, gebruik smartphone, iets uitprinten, keuzemenu bij bellen en u hebt zelf vast nog wel ande-
re voorbeelden. Een reden te meer om de OSO-bijeenkomst van 17 november te bezoeken en de daar 
aanwezigen kri sch te bevragen. 
 
De redac e 

Neem senioren serieus  



Column 

Genderneutraal 
Het Gouden Kalf is dit jaar genderneutraal ge-
worden. Dat wil zeggen: zowel filmacteurs als -
actrices als spelers die zich het een noch het 
ander willen noemen, dingen mee naar de 
hoofdprijzen op het Nederlands Film Fes val. Bij 
sommigen hee  dat tot woede geleid, wat me 
verbaast. Ook bij andere beroepen wordt im-
mers geen onderscheid gemaakt. Ik denk aan 
prijzen in de journalis ek, fotografie of litera-
tuur. Ik ben al jd een voorstander van gelijke 
behandeling geweest.  
Soms ben ik zelf lachwekkend behandeld. Mijn 
eerste baan was op de redac e van het dagblad 
Rijn en Gouwe in de jaren 70. Ik was 21 en de 
enige vrouw daar. Zelden was er een redac e-
vergadering, dit vond de leiding overbodig. Toen 
ik op de jaarlijkse (!) vergadering iets wilde op-
merken, zei de hoofdredacteur, die ook direc-
teur was, vertederd: ,,S l, ons meisje wil wat 
zeggen.’’ Ik denk ook aan de man die de redac-

e belde om een journalist te spreken. ,,Daar 
spreekt u mee’’, antwoordde ik. ,,Ik wil een man 
spreken’’, bulderde hij. En aan de directrice van 
een onderkomen voor verpleegsters met wie ik 
een interviewafspraak had. Ze liep me straal 
voorbij, moest op haar schreden terugkeren en 
riep uiterst teleurgesteld: ,,Oh, ik dacht dat er 
een mán kwam.’’ Erns ger was, dat in de voor-
lich ngsfolder van de des jds enige opleiding 
journalis ek in Nederland een waarschuwing 
stond dat dit beroep wellicht te zwaar voor 
vrouwen was. En ook dat een van de chefs op de 
redac e het vak ongeschikt voor vrouwen vond. 
Ik heb hem er na zijn pensioen nog eens op aan-
gesproken en hij bleek niet van mening veran-
derd. 
En nu dan ook nog genderneutraliteit. Ik weet 
zeker dat sommigen (m/v/x) het er moeilijk mee 
krijgen. Zoals die ene. Ooit was ik verdwaald in 
de duinen. Ik vroeg een hardloper (m) om de 
uitweg, maar hij denderde door en beet me toe: 
,,Vrouwen weten alles zelf toch zo goed!’’ Dat 
klopte, een vrouw hielp me even verderop uit 
de brand.     Janny Eskes  

UIT Agenda 
A ankelijk van de coronamaatrelen kunnen de hieronder 

genoemde ac viteiten vervallen of worden aangepast. 
Koffiemiddagen OSO Ouderen voor ouderen, elke vierde zondag van de 
maand van 15.00-17.00 uur in Millenium, Uranusstraat 500 (voorheen de 
Vrienden). 
Diverse ac viteiten bij Par cipe en Tom in de buurt en in Wijkcentra Ou-
verture, Wielewaal, Westerhove, het Trefpunt, en Kerk en Zanen, waar-
onder bingo, koersbal, yoga, bridge, bloemschikken, klaverjassen, bewe-
gen voor ouderen, sjoelen, biljart, computerclub, crea ef kaarten maken, 
rummikub enz. 
Info Par cipe: Prins Bernhardlaan 8, 2405 VZ Alphen aan den Rijn, tel. 
(0172) 42 75 00, e-mail: info@par cipe.nu  
Info Tom in de buurt: tel. (06) 41 08 23 93 of wijkcoach Ilona de Wit, tel. 
(06) 51 92 49 02. 
Info wijkcentrum Kerk en Zanen: Bernard Vermeer, tel. (0172) 47 27 64. 
Info Swaenswijk: www.wijkcentrumswaenswijk.nl of bel (06) 223 332 60. 
Nieuwe folder aan te vragen bij: beheer@wijkcentrumswaenswijk.nl of 
op te halen ook bij bibliotheek en gemeentehuis. 
 
Parkvilla/Parkfilmhuis 
Elke dinsdag 13.30 uur ma nee € 7,00  

tel. (0172) 49 37 37, Info: 
h ps://www.parkvilla.nl/filmhuis/  
 
Di 05/10 Un triomphe 

Di 12/10 Mama Weed 
Di 19/10 Mijn vader is een vliegtuig 
 
Bonifaciuskerk 

31/10 Concert door het koor Capella Sine Nominae 
Aanvang 1500 uur. Na afloop deurcollecte. 

 
Oudshoornse kerk 

14 /10 , 20.15 uur , kerk open 19.30 
LENNEKE RUITEN – From Russia with love  

Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via: 
www.cornelisdevlaming.nl en www.theatercastellum.nl  
en penningmeester@cornelisdevlaming.nl  
 
Wijkcentrum Swaenswijk 

26/10 14.00 uur Veiligheid in en rond uw woning  
Presenta e van oud-hoofdinspecteur van poli e 
Arie van Wijk uit Nieuwkoop  
De presenta e is in twee delen, voor de pauze 
inbraakpreven e en na de pauze brandveiligheid 

en valpreven e. Tijdens de presenta e wordt ook uitvoerig ingegaan op 
babbeltrucs. Twee korte films geven een goede indruk wat er zoal plaats-
vindt. Ook wordt er demo-materiaal getoond!  
Deze bijeenkomst is voor iedereen kosteloos en u ontvangt er een lekker 
kopje koffie of thee bij. 
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Cryptokruis 
Van dit – overigens gewone – kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryp sch omschreven. U kunt deze vier 
woorden als oplossing insturen naar Mar n Meijer, Noordeinde 32a, 2445 XE Aarlanderveen of naar mcjmeijer@casema.nl 
Uw oplossing dient uiterlijk 10 oktober binnen te zijn. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden! 
Ditmaal is er geen prijs beschikbaar. 

Horizontaal: 
1 Geboortegrond van honkballers? (10); 10 
Paard, ezel of kameel; 11 Zeker persoon; 13 
Slot; 15 Rekenopgave; 16 Openbaar Ver-
voer; 18 Breimateriaal; 20 Plech ge verkla-
ring; 23 Familielid; 24 Eveneens; 26 Onzin; 
27 Oosterse vorst; 28 Vereist; 30 Hoofddek-
sel; 31 Romeinse godin van de jacht; 32 
Dominee; 33 Bladgroente; 35 Noorse munt; 
36 Voorzetsel; 37 Rivier in Frankrijk; 38 
Opze elijke doodslag; 39 Dwarsmast; 41 
Beet; 43 Sleepnet; 44 Japans bordspel; 45 
Carnavals-roep; 47 Flauw geluid; 49 Sme-
kend verzoek; 51 Sierspeld; 52 Snaarinstru-
ment; 54 Aanlegplaats voor schepen; 55 
Voorvoegsel; 56 Amusement; 58 Mager; 59 
Overdreven; 60 Muzieknoot; 61 deel van 
een schip; 63 Plaats in Flevoland; 65 Ovaal; 
67 Groente om trots op te zijn (10). 
 
Ver caal: 
1 Persoonlijk voornaamwoord; 2 Plaats in 
Gelderland; 3 Sieraad; 4 Universiteitsbode; 
5 Hoog rendement; 6 Groente; 7 Stads-
gracht; 8 Loopvogel; 9 Jong schaap; 10 
Grieks eiland; 12 Gezelschapsspel; 14 Vis; 
17 Hogere machten op afstand (10); 18 
Uitgangsvermogen (10); 19 Soort verlich-

ng; 21 Stuk stof; 22 In goede condi e; 23 
Familielid; 25 Verkeerde daad;  27 Keuken-
gerei; 29 Uitsparing; 31 Geen vocht be-
va end; 34 Woonboot; 35 Mede; 40 Zon-
der gezelschap; 42 Cadans; 44 Kalme af-
wach ng; 46 Houding; 47 Drank; 48 Pape-
gaai; 50 Wasgelegenheid; 52 Snaarinstru-
ment; 53 Zendinstalla e; 56 Vracht; 57 Het 
binnenste; 60 Poli eke par j; 62 Rund; 64 
Voegwoord; 65 Laagwater; 66 Anonimus. 
 
Oplossing uit nr. 07:  
Dat willen we toch allemaal: eindelijk terug 
naar het oude normaal 
 
De personenweegschaal is gewonnen door 
C. van Wijngaarden. 

Rijbewijskeuringen - verplicht vanaf 75 jaar  
Welke stappen zet u bij een rijbewijskeuring. Eerst haalt u bij de gemeente de beno-
digde 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 formulie-
ren 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 re-
gelt, 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 daar-
over 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 € 27,50 voor een rijbewijs BE en € 50,00 voor een 
groot rijbewijs. Niet leden betalen € 30,00 en € 50,00. Er kan uitsluitend gepind wor-
den 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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Apotheker Sonja Keizers gee  antwoord 
op vragen over medicijnen  

Zo kom je aan een papieren coronabewijs  
Wie gaat reizen binnen de Europese Unie of een horecazaak, bioscoop of evenement wil 

bezoeken, moet een coronapas laten zien. Je kunt de pas ook zonder computer, 
smartphone of CoronaCheck-app krijgen. Zo gaat dat in zijn werk.  

Je kunt een coronapas krijgen als je: gevaccineerd bent, 
in het afgelopen half jaar corona hebt gehad, of een 
nega ef testbewijs van maximaal 24 uur oud hebt. 
Mensen die een smartphone hebben, kunnen met de 
CoronaCheck-app een coronabewijs aanmaken. Maar 
niet iedereen hee  een smartphone of wil de Corona-
Check-app gebruiken. 
Ook voor wie de CoronaCheck-app wél gebruikt, kan het 
handig zijn om een extra papieren bewijs op zak te heb-
ben. Bijvoorbeeld als je telefoon is uitgevallen en je een 
café in wil. Voor die mensen is het 
mogelijk om het bewijs te printen. Je 
kunt het coronabewijs alleen printen 
als je: een DigiD-account hebt en 
gevaccineerd, hersteld of nega ef 
getest bent én een computer en 
printer tot je beschikking hebt. Via 
h ps://coronacheck.nl/nl/print/ kun 
je een papieren coronapas regelen. Je kunt kiezen voor 
een bewijs van vaccina e, herstel of een nega eve test. 
Na je keuze log je op de website in met DigiD. Dat is een 
soort digitaal paspoort waarmee je kunt inloggen op 
websites van de overheid om jouw persoonlijke zaken 
te regelen. Vervolgens krijg je een scherm waarop staat 
dat er een pdf-document van jouw coronabewijs ge-
maakt is. Dat document kun je printen en meenemen 
naar bijvoorbeeld een restaurant of bioscoop. 

Wie geen DigiD, smartphone of computer 
met printer hee , kan een coronabewijs op 
papier toegestuurd krijgen!!! Hiervoor kun 
je bellen naar de helpdesk van de Corona-
Check via het telefoonnummer 0800-14 21. 
Ook een papieren bewijs hee  een QR-code. Net als in 
de CoronaCheck-app staan op het papieren bewijs twee 
QR-codes. Eén voor in Nederland en één voor in het bui-

tenland. Het enige verschil tussen 
het papieren en het digitale bewijs is 
dat de CoronaCheck-app de Neder-
landse QR-code elke paar minuten 
verandert. Wie de QR-code contro-
leert, kan zo niet achterhalen waar je 
de code nog meer gebruikt hebt. Op 
papier kan de QR-code uiteraard niet 
veranderen. De papieren versie biedt 

volgens de Rijksoverheid daarom minder privacy. Om 
dit probleem op te lossen, kun je regelma g een nieuw 
bewijs printen waarop weer een nieuwe QR-code staat. 
Een papieren bewijs is één jaar geldig. 
 
Bron: FASv/NU.nl 
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Week tegen Eenzaamheid zou verboden moeten zijn! 
Van donderdag 30 september tot en met donderdag 7 oktober 2021 is de landelijke 

Week tegen Eenzaamheid 
 
 
 
 
 
”Het zou eigenlijk verboden moeten zijn dat we een Week tegen Eenzaamheid organiseren. Eigenlijk mag toch 
niemand van jong tot oud, mannen en vrouwen met welke achtergrond en vanuit welke cultuur ook, eenzaam 
zijn. En toch is dat zo!” zegt Lyda de Jong. Als voorzi er van de Commissie Zorg en Welzijn en bestuurslid van het 
OSO is Lyda ook lid van het Alphens Netwerk Eenzaamheid. Het Netwerk Eenzaamheid Alphen is een unieke sa-
menwerking tussen organisa es van professionals en vrijwilligers. Krachten worden gebundeld om een bijdrage te 
leveren aan het bespreekbaar maken, het voorkomen en verminderen van eenzaamheid in Alphen aan den Rijn.  
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem.  
Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam. Dit aantal is door de coronacrisis alleen maar toegeno-
men. Eenzaamheid kan voortkomen uit het zich niet met medemensen verbonden voelen of het missen van een 
hechte, emo onele band met anderen. Een gebrek aan sociale contacten kan ook eenzaamheid geven. Maar eer-
lijk is eerlijk, zegt Lyda: ”Het coronavirus hee  het ook voor het Netwerk niet eenvoudig gemaakt om samen iets 
te ondernemen. Veel ouderen blijven vooral thuis, ontmoeten weinig mensen en zijn vaak aan huis gekluisterd. 
Ook jongeren die al voor de pandemie met eenzaamheidsgevoelens kampten, hebben het ook in deze jd extra 
zwaar. Des te belangrijker is het om met alle eenzamen contact te blijven houden en soms eens een kopje koffie 
met hen te drinken.”  
Eenzaamheid is vaak dichterbij dan u denkt!  
Helaas vielen vorig jaar vanwege de eerste coronamaatregelen de plannen van het Netwerk, zoals een rondreizen-
de foto-exposi e met en foto’s gemaakt door Alphense fotografen, volledig in het water. Dit jaar zal deze ten-
toonstelling gedurende de week vanaf 30 september te zien zijn in Driehoorne. Daarna is zij beperkt te zien op 
verschillende loca es.  
Bij de start van de Week tegen Eenzaamheid gaat ook de ac e ‘Kijk eens om…’ van start. Een set met een viertal 
kaarten met aansprekende foto’s en teksten wordt verspreid over Alphen aan de Rijn. De lezer van de kaart wordt 
uitgenodigd om eens met iemand een kopje koffie te drinken. Met een extra bijgesloten kaart kan men zelfs met 
twee personen een gra s kopje koffiedrinken bij de Meerkoet, Het Trefpunt, Buurten en zo en het Schoutenhuis. 
Lyda roept iedereen op om eens meer om te kijken naar een ander, een praatje te maken en daarbij een kopje 
koffie of thee te drinken! 

Niet al jd meer prijzen bij de puzzels in Seniorennieuws 
De besturen van de drie verenigingen die Seniorennieuws uitgeven, hebben bij gelegenheid van de op-
name van het OSO-katern nog eens goed gekeken naar de kosten. Zij hebben daarop besloten dat er 
niet al jd een prijs verbonden zal zijn aan de puzzel in het algemene deel.  
Het prijzengeld was een erfenis van ‘De Brug’, het clubblad van de KBO tot eind 2014. De kosten werden 
betaald uit de begro ng van Seniorennieuws. De puzzel zelf blij  gehandhaafd en soms kan er een prijs 
worden gewonnen die beschikbaar wordt gesteld door een sponsor. 
Door het prijzengeld voortaan uit de begro ng te schrappen is nu een situa e bereikt dat de verenigin-
gen het Seniorennieuws kunnen blijven uitgeven, ondanks s jgende kosten. 



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 (06) 215 752 34  
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 

De gemeente Alphen aan den Rijn hee  opnieuw 
het parkeerbeleid aangepast. 
Wie dacht dat er een stabiel parkeerbeleid zou zijn 
binnen de gemeente Alphen aan den Rijn, hee  
het mis, want sinds enkele maanden gelden er 
weer nieuwe regelingen voor parkeervergunnin-
gen. 
Een groep van met name senioren die niet be-
schikken over een computer, wordt door deze aan-
passingen extra getroffen, waaronder gehandicap-
ten met een gehandicaptenparkeerkaart. 
Was het in 2020 voor deze groep nog mogelijk om 
via Par cipe een en ander te regelen, in 2021 is 
dat niet meer mogelijk en moet alles via de websi-
te van ParkeerService. 
Waarom, zo vraag ik mij af, is het niet mogelijk om 
voor deze groep de aanvraag van de parkeerver-
gunning bijvoorbeeld via het Wmo-loket te rege-
len? En waarom kan het aanmelden van het kente-
ken van de te gebruiken personenauto door een 
gehandicapte, die gebruikmaakt van een begelei-
dergehandicapte parkeerkaart, niet telefonisch? 
 
 

Een inwoner die een klacht hee  over het niet 
func oneren van lantarenpalen in een wijk van 
Kerk en Zanen, wordt door de gemeente Alphen 
aan den Rijn van het kastje naar de muur ge-
stuurd. 
Ik werd door een ASVA-lid uit Kerk en Zanen om 
advies gevraagd over het feit dat ondanks herhaal-
delijke meldingen de storing van een groot aantal 
lantarenpalen nog niet was opgelost. 
Het lid had dit ongemak bij de gemeente gemeld, 
die vervolgens doorverwees naar Liander. 
Liander verwees vervolgens weer naar de gemeen-
te. Op het moment dat het ASVA-lid mij om advies 
vroeg, duurde dit ongemak al vier weken. 
Het betre  openbare straatverlich ng. Daarom is 
het onbegrijpelijk dat de burger in deze casus van 
het kastje naar de muur wordt gestuurd.  
Naar mijn mening is het de taak van de gemeente  
en niet van de meldende burger om het probleem 

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

8           Seniorennieuws — oktober 2021— nr.8 

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 ziekenhuis, en andere heuglijke of 
verdrie ge zaken die in ieders leven plaatsvinden. Wij zijn er voor u en leven met u mee!  
In oktober zijn jarig: 
01/10 de heer N.W. Reijmer 
06/10 de heer L.A. Booms 
06/10 de heer J. Brokaar 
08/10 mevrouw E. Schollaardt-Stapper 
11/10 mevrouw A.P. Hazewinkel 
15/10 mevrouw C.E.M. Janssen-Schavemaker 
19/10 mevrouw J.P.H. Iddink-Oosterlaak 
20/10 mevrouw G.M. Heemskerk-Hoogervorst 
21/10 mevrouw J.P.C. van der Veer-Perquin 
24/10 de heer J.H. Peijpers 
29/10 de heer J. Enthoven  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 

50-jarig huwelijk 
Op 15 oktober 
Echtpaar Jansen-Overmeer 
Wij feliciteren u met dit heuglijke feit. 
 
 
Overleden 
de heer J.P.M. van Frankfoort 
Wij condoleren de nabestaanden met dit verlies. 
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Op de eerste vergadering in het nieuwe seizoen is 
er veel besproken, zoals: 
Ac viteiten 
De minigolf op 3 september (zie elders in dit 
katern).  
De Algemene Ledenvergadering op 23 septem-
ber. Hierover kan nog niet worden gerappor-
teerd, omdat bij het ter perse gaan van het Senio-
rennieuws de ALV nog moest plaatsvinden. 

Tot slot: zoals u elders in ons katern kunt lezen, wil-
len wij in november 2021 alsnog het eerste lustrum 

van onze vereniging vieren. Dit feest kon in 
2020 als gevolg van Covid-19 helaas niet 
doorgaan.  
OPROEP Als u een jubileum hebt of in het 
ziekenhuis hebt gelegen, schroom niet en 

geef het door aan onze secretaris. Wij vinden het 
heel belangrijk om lief en leed met u te delen! 

Van de bestuurstafel 

Minigolf op 3 september 2021  
Wat troffen we het weer! Op een onverwacht mooie, zonnige nazomerdag was het voor-

treffelijk toeven op het terras van Bij Hen. Ook het 
spelen van het minigolf spel was een plezier. Met 
een twaal al deelnemers was het weer als vanouds 
gezellig op de minigol aan. Het napraten over het 
spel bracht nog een uurtje extra pret, ook toen de 
winnaar en verliezer bekend werden gemaakt. Dit 
waren resp. Tom van der Marck en Helga Blijen-
berg, die duidelijk verrast waren. Iedereen kijkt nu 
al uit naar het volgende samenzijn!.  
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Hoera, hoera, driewerf hoera! 
Ons eerste lustrumfeest! 

We hebben er lang op moeten wachten maar eindelijk is het dan 
zover.  
Op donderdag 25 november gaan we met onze leden alsnog ons 
eerste lustrum vieren. 
Het beloo  een gezellig spektakel te worden dus noteer deze da-
tum alvast in uw agenda als u daar niets van wilt missen.  
De officiële uitnodiging met meer bijzonderheden komt in het vol-
gende Seniorennieuws. 

Mis het niet! 

Uw belangen op landelijk niveau worden behartigd door de 

 Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) 

 en door de Koepel Gepensioneerden. 

Tip van een lezer 
Hockeyklem op de fiets voor wandelstok 

 
Lezer Chris de Koning gebruikt al ruim twee jaar 
met heel veel plezier een hockeyklem op zijn 
fiets voor zijn wandelstok. 
Hij vindt zo’n hockeyklem voor oudere mensen 
echt een aanrader voor op hun fiets. 



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: 
Ineke Beumer, telefoon (06) 189 717 00 

KBO-PCOB-katern 

Herfst in aantocht! 
De seizoenen wisselen elkaar af en het is nu herfst. 
De bladeren aan de bomen verkleuren tot een 
schi erend palet. Zo hee  de herfst ondanks de 
weersomstandigheden zijn charme. Ook wij als 50-
plussers vormen met elkaar een prach g schilderij. 
De een met wat meer of minder rimpels of vlekjes, 
maar we mogen er zijn. Wij hebben met onze ou-
ders dit land mede gemaakt tot wat het is. We heb-
ben onze schouders eronder gezet en met de voe-
ten in de klei gestaan om ons steentje bij te dragen 
aan de welvaart van ons land. We mogen trots zijn 
op onze genera e. Een overheid die zichzelf res-

pecteert hoort daarom goed voor kinderen en ou-
deren te zorgen. Zij vormen tenslo e de kwetsbare 
groepen in de samenleving. Om dat voortdurend 
onder de aandacht bij de overheid te brengen, zijn 
we o.a. lid van KBO-PCOB geworden. Wij rekenen 
op de landelijke belangenbehar gers van onze ver-
enigingen en we bedanken hen hartelijk voor hun 
getoonde inzet! 
 
Lammert Haalboom, secretaris PCOB, namens be-
sturen KBO-PCOB  

Seniorennieuws — oktober 2021— nr.8           11 

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 

In Memoriam Chris Boer 

Op 27 juli jl. is Chris Boer overleden in de lee ijd van 74 jaar. Bij de PCOB maakte Chris jarenlang deel uit 
van het team dat de belas ngservice verzorgt. Chris was een gezien man die al jd bereid was om naast 
PCOB-leden ook anderen te helpen. Op 3 augustus is Chris in een dankdienst herdacht en in besloten 
kring hebben familie en vrienden van hem afscheid genomen. Wij wensen de familie heel veel sterkte 
toe. 
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Nieuws van de ac viteitencommissie  

De soos (KBO) 
Inmiddels zijn ook de bridgers weer begonnen met hun geliefde spel. We hebben van het parochie-
bestuur tafels erbij gekregen, zodat er meer mogelijk is op het toneel. Met het klaverjassen gaat het ook weer de 
goede kant op en op het moment dat ik deze kopij schrijf, gaan we weer aan gewone tafels klaverjassen - wat ze-
ker wel comfortabeler is! Komt u naar de soos? Dan moet u zich nog steeds aanmelden bij Ineke Hoogervorst, e-
mail: i.hoogervorst@planet.nl , telefoon (0172) 44 38 82/(06) 516 035 25. 
 
Lady’s Day 2021 bij Vander Klooster Mode, Boskoopseweg 4, 2771 XN Boskoop, op maandag 
22 november. 
We zijn bij de firma uitgenodigd vanaf 10.15 uur voor een gezellige dag, die begint met koffie 
en gebak. Daarna wordt van 11.00 tot ca. 12.00 uur eigen jdse mode gepresenteerd door 
mannequins en een ladyspeaker in een uitgebreide show met muziek. Daarna krijgen we een lunch aangeboden 
die bestaat uit: belegde broodjes, een krentenbol en stukje fruit, aangevuld met koffie, thee en jus d’orange (er 
wordt de hele dag naar wens koffie en thee geschonken). Na de lunch gaat de ene hel  naar een 
gra s ac viteit met leuke prijsjes, terwijl de andere hel  kan rondkijken, gezellig winkelen en even-
tueel kopen in de winkel van 150 m². De dames in de winkel leveren vrijblijvend en deskundig ad-
vies en na ongeveer een uur worden de groepen gewisseld. Rond 15.00 uur sluiten we feestelijk af 
met een ‘advocaatje slagroom’.  
Er wordt rekening gehouden met de RIVM-maatregelen! Voor deze dag wordt een eigen bijdrage van € 6,00 ge-
vraagd. U kunt zich aanmelden voor 31 oktober bij Ineke Hoogervorst (zie bovenstaande gegevens of op de dins-
dagmiddagsoos). We gaan met eigen vervoer, er is voldoende parkeerruimte. Probeer zo veel mogelijk met elkaar 
mee te rijden. Hebt u nog plaats over in de auto of hebt u geen vervoer? Laat het mij weten! 
Ineke Hoogervorst 

Jarigen 
90 jaar: 
Mevr. J.C. de Bruijn (PCOB)    09-10 
Mevr. C. van den berg-Koch (PCOB)  10-10 
Mevr. G. van de Kooy-de Ridder (PCOB)  12-10 
Dhr. J. Engels (KBO)     14-10 
Dhr. A. Verduijn (PCOB)    31-10 
85 jaar: 
Dhr. S. Fousert (PCOB)    18-10 
Mevr. M. Scholten-de Wit (KBO)   29-10 
80 jaar: 
Mevr. A. Groot-Horjus (PCOB)   19-10 
Mevr. A.G. Knecht-Mooij (PCOB)   25-10 
Mevr. P.H.M. Oostermann (KBO)   25-10 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Nieuwe leden (PCOB) 
Dhr. C. Oskamp 
Mevr. G. Bloot-Koers 
Van harte welkom bij de PCOB. 

Overleden 
Mevr. I.A. van Zwieten-van der Meij (PCOB) 21-08 
Dhr. D.C. Guijt (PCOB)    28-08 
Mevr. J.M. Baas (KBO)    04-09 
Mevr. W.A. Bade-Woudstra (PCOB)  04-09 
Mevr. J. Jacobs-Solkamans (PCOB)   21-09 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 

Lief en leed 

Rec fica e 
In het vorige nummer van Seniorennieuws is 
abusievelijk vermeld dat mevrouw A.A. van Kam-
pen-van de Loo zou zijn overleden. Dit is een on-
juiste vermelding. Ze is helemaal niet overleden 
en is (hopelijk) wel op weg naar de 100. 
Heel veel excuses hiervoor. 
 
KBO Alphen aan den Rijn. 
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UIT Agenda 
Koffie-ochtenden/-middagen 
Elke maandagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Sionskerk, Meteoorlaan 2. 
Elke derde dinsdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16. 
Dinsdag 19 oktober: mevrouw Wilma Gerver over ‘De Natuur’ 
Info/vervoer: Rie en Arie Verduijn, (0172) 47 79 30. 
Elke donderdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Lichtkring, Amerikalaan 91. 
KBO-soos: Elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur soos in de Jozefzaal, Paradijslaan 3. 

Bezorgers gezocht 
Voor het rond brengen van Seniorennieuws en het KBO-PCOB Magazine zijn we op zoek naar bezorgers daar een aantal van 
de huidige bezorgers gaat stoppen. Een bezorgwijk telt gemiddeld 15 adressen en de bladen worden 10 keer per jaar bezorgd 
meestal aan het begin van iedere maand. Corona leert ons dat bewegen bijdraagt aan onze gezondheid, dus wie of wat houdt 
u tegen om bezorger te worden. U kunt zich aanmelden of verdere informa e vragen bij Ineke Beumer tel: (06) 189 717 00 of 
e-mail: inekebeumer1952@gmail.com. Mogen wij op u rekenen? 
 

De uitnodiging voor de griepprik staat weer voor de deur.  

Gaan we de griepprik halen of niet? Niet eerder was deze vraag zo las g te beantwoorden. Zeker is dat we dit jaar slechter 
bestand zullen zijn tegen de griep en dat het griepvaccin minder tre ans hee . Prik of niet – het helpt in ieder geval om de 

coronaregels nog wat langer aan te houden. 
1. Griep is gevaarlijk voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid Griep en corona zijn verschillende virussen, maar ze heb-
ben wel één ding gemeen: mensen met een kwetsbare gezondheid lopen het meeste risico op erns ge ziekte en overlijden. “Denk dus ze-
ker na voordat je met een stevige verkoudheid op bezoek gaat bij kwetsbare groepen, zoals ouderen, dementerenden of erns g zieken.”, 
zegt Mariska Petrignani, arts infec eziektebestrijding bij GGD Haaglanden tegen Nu.nl. “Die krijgen wel een griepprik, maar bouwen niet 
al jd goede an stoffen op.” 
2. Vorig jaar (2020) was de griepuitbraak mild. Vorig jaar vreesden deskundigen een ‘twindemic’ ofwel een grieppandemie naast de COVID
-19 golf in de herfst. Dat viel achteraf gezien mee. Sterker nog: de griep verliep bijzonder mild in 2020. Een opluch ng, want de ziekenhui-
zen hadden hun handen vol aan de COVID-epidemie. Een analyse liet zelfs zien dat de griep nog niet eerder zo mild verliep. Wereldwijd 
waren en nauwelijks griepdoden in 2020. Ook het RIVM bericht dat er in Nederland erg weinig mensen griep kregen afgelopen jaar. 
3. Mondkapjes, handen wassen, afstand houden en thuisblijven hielpen. De maatregelen tegen de corona-uitbraak helpen ook tegen 
verspreiden van griep: mondkapjes dragen, handen wassen en afstand houden. En vooral: thuis blijven bij klachten en niet reizen. Dat hee  
er waarschijnlijk aan bijgedragen dat de griep zich in 2020 weinig hee  verspreid, vermoeden deskundigen. 
4. De coronamaatregelen worden nu afgeschaald. De coronamaatregelen hebben ons dus beschermd tegen griep, maar dat zal verande-
ren. Het kabinet is bezig met een exitstrategie uit de coronamaatregelen. We mogen weer dichter bij elkaar komen  als we getest of gevac-
cineerd zijn voor corona. Maar die test geldt niet voor het griepvirus. Vaccina e kan dus helpen om griepbesme ng tegen te gaan. 
5. We weten niet hoe erns g de griepuitbraak dit jaar wordt. Het jaar 2019 was een zwaar griepjaar geweest, 2020 was mild. Na een mild 
seizoen komt weer een zwaar seizoen en andersom. Of niet. Er is geen peil op te trekken, zeggen deskundigen. “Mijn kristallen bol is erg 
wazig. We gaan een erg onzekere winter tegemoet. Het kan echt alle kanten op”, stelt Adam Meijer, viroloog bij het RIVM. 
6. We zijn dit jaar slechter beschermd tegen de griep. Na het milde seizoen van 2020 zijn minder mensen in aanraking gekomen met het 
griepvirus. Normaal komt 10 tot 30 procent van de wereldbevolking het jaarlijkse griepvirus tegen. Men bouwt dus afweer op. Dit jaar was 
er zo weinig griepvirus in omloop, dat weinig mensen die afweer hebben opgebouwd. De groepsimmuniteit tegen het griepvirus neemt af. 
Extra belangrijk om het vaccin te halen, adviseren deskundigen daarom. Ziekenhuizen in Nederland gaven ook al aan dat ze een grotere 
griepgolf verwachten, nu meer mensen vatbaar zijn. 
7. We weten niet hoe goed het griepvaccin zal werken. Het griepvirus draagt iedere winter een nieuwe ‘winterjas’, we weten vooraf nog 
niet welke. Hij is daardoor moeilijk te herkennen door ons immuunsysteem. De griepprik hee  tegenwoordig vier soorten ‘jassen’ in de mix 
zi en, waardoor de kans groter is dat het raak is en de bescherming goed verloopt. Maar de griepvaccins zijn niet zo goed als de coronavac-
cins, die meer dan 90 procent beschermen. Ze beschermen gemiddeld voor 60 procent, volgens Amerikaanse cijfers. Probleem dit keer is 
daarbij dat het griepseizoen zo mild was, dat er weinig griepvirussen waren waar de vaccinmakers mee konden werken. Ze zijn 
zo’n vijf maanden geleden begonnen met de produc e en hebben meer moeten gokken, dan andere jaren. Mogelijk draagt 
het griepvirus dit jaar een totaal nieuwe jas, en beschermen de vaccins minder goed. 



OSO-katern 

14           Seniorennieuws — oktober 2021— nr.8 

Redacteur OSO-katern: 
Kees Slingerland, Barnsteenstraat 27, 2403 BW Alphen aan den Rijn 
Telefoon (06) 516 144 13, e-mail: voorzi er@oso-alphen.nl 
 
Secretariaat:  
Lariksstraat 7, 2404 VW Alphen aan den Rijn,  
Telefoon: (06) 578 956 05, 
E-mail: secretaris@oso-alphen.nl 
 
Secretaris Commissie OSO Wonen  
E-mail: secretaris-wonen@oso-alphen.nl      Voor meer informa e: www.oso-alphen.nl  
 
Secretaris Commissie Zorg & Welzijn 
E-mail: secretaris-Zorg-Welzijn@oso-alphen.nl 

OSO-bestuur 
Seniorenbijeenkomst woensdag 17 november  

De bijeenkomst voor alle senioren van onze gemeente wordt gehouden op woensdagmiddag 17 november van 13.30-16.30 
uur in Avifauna. U wordt van harte uitgenodigd! Aanmelden kan via onze website oso-alphen.nl. Lukt dat niet, dan kunt u 
contact opnemen met de secretaris van uw eigen ouderenorganisa e die u dan zal aanmelden. Na aanmelding ontvangt u 
een beves ging. 
Programma: 
13.00 uur Zaal open, ontvangst met koffie/thee 
13.30 uur Opening en huishoudelijke mededelingen 
13.35 uur Welkom door de voorzi er van het OSO, 
  de heer Kees Slingerland 
13.50 uur Toelich ng op het thema: ‘pre g ouder worden 
  is een uitdaging’ door 
  de heer Jaap Peters, gespreksleider van de dag 
Daarop aansluitend: 
  Een goed gesprek met twee Alphense senioren  
  naar aanleiding van hun bijdrage op de vraag  
  “hoe denkt u over onze gemeente?” 
14.30 uur Pauze met koffie/thee 
15.00 uur Discussie met panelleden: 
  de heer Han de Jager, wethouder Sociaal Domein 
  de heer Koos van Arkel, voorzi er Adviesraad  
  Samenleving 
  Mevr. Monique Brewster, directeur Woonforte 
  de heer Ruud Gebel, huisarts 
16.00 uur Conclusies delen en  
  sugges es meegeven 
  aan de poli ek 
16.15 uur Slotwoord door de  
  OSO-voorzi er, 
  Kees Slingerland 
16.30 uur Einde bijeenkomst  
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Commissie Zorg & Welzijn  
SPOED  SPOED  SPOED  SPOED 

De Commissie Zorg & Welzijn is dringend op zoek naar nieuwe leden. Door het ontvallen van Herman 
Allart is er een lege plek ontstaan die we heel graag weer snel willen invullen. Hebt u ideeën hoe we 
weer “Blij in de Wijk” kunnen zijn met ac viteiten of hoe een ‘zorgwoning’ er met welke voorzieningen 
van binnen uit zou moeten zien, meld u zich dan snel aan. Informa e verkrijgt u bij: 
Mevrouw Lyda de Jong-Burggraaf. Tel: (0172) 43 61 32  Email: l.edejong@ziggo.nl 
 
Koffiemiddagen 
In het kader van de ac viteiten organiseert Lyda samen met haar gastvrouwen elke vierde zondagmid-
dag van de maand een gezellige koffie-/theemiddag.  
Zondag 10 oktober hebben wij koffie met iets lekkers voor iedereen die van gezelligheid houdt van 15.00
- 17.00 uur in Millenium, Uranusstraat 500 (voorheen de Vrienden). 
 
High tea in het Schoutenhuis op zondag 14 november 2021 
In het kader van de Week tegen Eenzaamheid is op 13 oktober 2019 een gezellige High Tea bij Wester-
hoven gehouden. Ook voor 2020 stond de High Tea weer op de planning. Maar de coronapandemie 
haalde daar een fikse streep door de rekening. Dit jaar is gekozen voor het Schoutenhuis aan de Juliana-
straat. Maar omdat er in het Schoutenhuis jdens de maand oktober, dus ook in de week van de een-
zaamheid, een verbouwing plaatsvindt, wordt de High Tea gehouden op zondag 14 november 2021 om 
14.30 uur. De kosten zijn € 5,00 per persoon. Aanmelden na 1 november tussen 18.00 – 19.00 uur bij : 
Lyda de Jong-Burggraaf (0172) 43 61 32 of Hannie Luik (0172) 42 05 51. 
Het aantal zitplaatsen is beperkt. 
Johan van Wijk 
(06) 215 752 34 
johanvanwijk54@gmail.com  

Afscheid Dirk Spronk 
Dirk Spronk hee  onlangs om persoonlijke reden afscheid genomen als lid en penningmeester van het 
OSO-bestuur. Hij trad eveneens terug als penningmeester van het Seniorennieuws. 
Dirk nam als penningmeester van de KBO deel aan het OSO-bestuur en verving daarmee Gerard Ammer-
laan die om gezondheidsredenen jdelijk was teruggetreden. Inmiddels is Gerard weer zodanig hersteld 
dat hij zijn plaats in het OSO-bestuur voorlopig weer hee  ingenomen. In de laatste bestuursvergade-
ring werd Dirk verrast met een grote bos bloemen en met woorden van dank en waardering.  

Het OSO is namens de ouderenorganisa es 
de gesprekspartner voor alle 50-plussers 

binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. 
Voor meer informa e: zie de website 

www.oso-alphen.nl 
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Commissie Wonen  
Afscheid van drie trouwe leden  

Tijdens een recente vergadering hee  de commis-
sie afscheid genomen van Carel Textor.  
Carel en zijn vrouw hebben besloten deze zomer 
Alphen te verlaten en zijn an ciperend op mantel-
zorg dichter bij een van de kinderen gaan wonen. 
Begin 2013 is Carel als bouwkundige met specifieke 
ervaring in woningbouw lid van de commissie ge-
worden. 
Overigens zijn in dezelfde periode ook Henk Metaal 
en Hans van der Meulen lid geworden. Hans en 
Henk hebben hun sporen verdiend in de zorgbouw. 
Zo is Hans bekend met de bouwkundige ontwikke-
ling van de S ch ng Anton Constandse die onder 
meer in Alphen aan den Rijn complexen aan de 
Poortwachter hee  ontwikkeld. Henk was onder 
meer projectleider bij het landelijk werkende 
Woonzorg, in Alphen onder meer bekend van het 
woonzorgcomplex aan de Marketentster. Beiden 
hebben eveneens te kennen gegeven dit najaar 
afscheid te nemen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alle drie hebben ze zich binnen OSO-Wonen inge-
zet voor meer geschikte woningen voor senioren 
met als kenmerk levensloopbestendig bouwen. 
Daartoe hebben zij een ontwerpwijzer ontwikkeld 
die ter beschikking is voor architecten, projectont-
wikkelaars, woningbouwcorpora es en de ge-
meente. Daar de werkgroep regelma g bouwplan-
nen mag beoordelen, is het tevens de handleiding 
waarin zij de te hanteren criteria vinden. 
Een ander speerpunt van de commissie is zo lang 
mogelijk thuiswonen. Zo hebben zij voor de websi-

te Mijnhuisvanmorgen.nl bouwkundige teksten per 
woonruimte (keuken, badkamer, etc.) ontwikkeld. 
Ofschoon de werkgroep Uitvoering uit zes personen 
bestaat, is het afscheid van deze drie leden een 
aderla ng. Zij waren een stabiele factor waar de 
commissie al jd een beroep op hun inzet en kennis 
kon doen. We zullen ze missen en zeggen hen ook 
langs deze weg dank voor de acht jaar dat zij lid wa-
ren. 
 
PS 
Hebt u parate en prak sche kennis van het 
bouwproces, dan vernemen wij graag van 
u. Kennis van de ontwikkelingen in de zorg-
sector is welkom. E-mail secretaris: 
bobkoning45@gmail.com! 
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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


