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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 december/januarinummer 2021 uiterlijk 10 november bij de redac e van Sen-
iorennieuws. Graag als Word-bestand via e-mail. Het novembernummer verschijnt in week 49. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 

Algemeen katern 
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Woonvormen waarbij senioren en jongeren onder één dak wonen, leiden tot een win-winsitua e, zo 
valt te lezen in recente publica es. Jongeren geven aan dat ze veel kunnen leren van senioren. Immers: 
wijsheid komt met de jaren. 
Uw wijsheid is ook zeer welkom op de OSO-bijeenkomst van 17 november en daar mag u gerust uw 
stem verheffen, want wie zwijgt stemt toe. 
 
De redac e 

Verhef uw stem op 17 november! 



Column 

Ontluisterend 
Vooropgesteld, ik heb geen gehoorapparaat, ik 
kan de goudhaantjes in het bos met hun zeer 
hoge gezang gelukkig nog horen. Om mij heen 
zie ik echter steeds meer mensen ten prooi val-
len aan dit hulpmiddel, tegenwoordig in zeer 
geavanceerde vorm verkrijgbaar, maar wennen 
schijnt het te zijn. 
Zo klaagde mijn oude moeder dat het zo’n lawaai 
maakte als zij pinda’s at. Ik nam meteen een hap 
noten en kauwde eens flink. Ja, het maakt bij mij 
ook veel herrie, maar dat heb ik kennelijk auto-
ma sch uitgerangeerd. Voor mijn moeder, die 
zichzelf al een jd niet had horen kauwen, was 
het een geluidsaanslag. 
Mijn zwager hoort al lang slecht, maar wilde er 
niet aan, tot ergernis van zijn omgeving. Als 
proef stopte hij de apparaatjes van mijn moeder 
in zijn oren en ze e daarna toch de stap naar de 
audicien. Hij mocht een setje uitproberen. Op 
zeker ogenblik was er paniek in de tent, hij was 
een apparaatje kwijt. Alles werd overhoopge-
haald, de visite kroop over de vloer. Niks te vin-
den. Vervolgens kwam hij erachter dat er twee 
exemplaren in een van zijn oren zaten. 
Een vriend van me bedient zijn gehoorhulpjes 
met zijn mobiel. Dat kan handig zijn, maar wekt 
bij de omstanders soms de indruk dat hij niet in 
hen geïnteresseerd is, maar zo nodig zijn e-mail 
moet checken. 
Niet goed kunnen horen kan op sommige mo-
menten bijzonder prak sch zijn. Ik vroeg mijn 
buren eens of ze ’s nachts ook zo’n last hadden 
van een bepaald geluid. Welnee, was het ant-
woord, “we dragen allebei een gehoorapparaat 
en dat doen we dan uit”. 
De moeder van een vriendin wist er ook raad 
mee. De vriendin bezocht haar ouders, begroe e 
hen en zag haar moeder naar het gehoorappa-
raat grijpen. ”Even harder ze en”, legde ze uit. 
Waarop haar dochter vroeg: ”Heb je ze dan niet 
aan staan?” Het antwoord bleek ontluisterend: 
”Nee, ik kan toch niet de hele dag dat geklets van 
die man aanhoren.” 
Janny Eskes  

UIT Agenda 
A ankelijk van de coronamaatregelen 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, waaron-
der bingo, koersbal, yoga, bridge, bloemschikken, klaverjassen, bewegen 
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: bestuur@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 02/11 Drijfzand 
Di 09/11 Here We Are 

Zo 21/11 Pig 
 
Wijkcentrum Swaenswijk 
Woensdag 17/11 14.00 uur Toneelvoorstelling 

Spelgroep Mijko uit Haarlem treedt op met het 
thema: 65PLUS  
Na afloop discussie onder leiding van oud-
huisarts Eradus  
Op speelse, komische en serieuze wijze wordt 

ingegaan op de vraag hoe je omgaat met beperkingen, demen e en licha-
melijke ongemakken. 
Entree € 5,00 inclusief twee gra s kopjes koffie/thee. Meer info: 
www.wijkcentrumswaenswijk.nl. 
 
Gra s e-bikecursus/training donderdag 18 november2021 

Naar keuze ochtend (10-12 uur) of middag 
(13-15 uur) 
Fietstoerclub Avan , Amerikalaan 163, Alphen 
aan den Rijn 
Vooraf aanmelden i.v.m. een maximum aantal 
beschikbare plaatsen. 
Dat kan per e-mail via vvnalphenaanden-

rijn@gmail.com of telefonisch 
(06) 249 029 01 (Onno Kelterman) onder vermelding van: 
- Naam, e-mailadres, telefoonnummer 
- Of u met uw eigen e-bike komt of gebruik wilt maken van een tes iets. 
- Of u een voorkeur hebt voor ochtend/middag/geen voorkeur.  
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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 mcjmeij-
er@casema.nl. Uw oplossing dient uiterlijk 10 november binnen te zijn. Vergeet 
niet uw naam en adres te vermelden! 

Horizontaal: 
1 Deur (12); 12 Tuinafscheiding; 14 Ruimte-
lijk; 15 Luiaard; 16 Windrich ng; 18 Lid-
woord; 19 Omroep; 21 Namaak; 23 Kruin-
schering; 26 Boom; 27 Telwoord; 29 Plaats 
in Utrecht; 30 Vacht; 31 Plaats in Drente; 
33 Recht stuk vaarwater; 34 Hoeveelheid; 
35 De onbekende; 36 Ik; 38 Telwoord; 39 
Bevel;  40 Gewas; 41 Kansspel; 42 In casu; 
44 Brandstof; 46 Neus; 47 Voorzetsel; 48 
Tamelijk; 50 Tex el; 52 Gastenverblijf; 54 
Moerasach g; 55 Klimplant; 57 Valscherm-
springer; 58 Europeaan; 59 Deel van het 
servies; 61 Halsbont; 62 Romeinse Rijk; 63 
Smekend verzoek; 64 Deel van een voer-
tuig; 66 Grondtoon; 67 Tegen; 70 Reeds; 72 
Supportersbus (12). 
 
Ver caal: 
1 Bolgewas; 2 Dochter van Cadmus; 3 
Kleurnuance; 4 Dwerg; 5 Duitse n.v.; 6 Ge-
deputeerde Staten; 7 Hulp; 8 Vrucht; 9 
Grafvaas; 10 Neon; 11 Opcenten; 12 Assis-
tent van een boeienkoning? (12); 13 Be-
standdeel van advocaat; 17 Russisch vorst; 
20 Vlak achter de baseline (12); 22 Medi-
cijn: 24 Grappenmaker; 25 Voormalig ei-
land; 26 Trek; 28 Chemisch element; 30 
Plaaggeest; 32 Glad; 34 Zorgen; 37 Hecto-
gram; 38 Kielwater; 43 Eiland in de Middel-
landse Zee; 45 Pla elands; 47 Van hoge 
lee ijd; 49 Opening; 50 Pijn; 51 Lie ozing; 
53 Toets op een toetsenbord; 55 Uitroep; 
56 Deel van Azië; 59 Zoon van Adam en 
Eva; 60 Beenderinhoud; 63 Omroep; 65 
Bijwoord; 68 Onder andere; 69 Annexus; 70 
Burgerlijk Wetboek; 71 Voorzetsel. 
 
Oplossing uit nr. 08:  
WERPHEUVEL – VERAFGODEN – PRONKBO-
NEN - WINDKRACHT 

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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Win deze bookseat 
Comfortabel en handsfree uw boek 
lezen waar u maar wilt. Speciaal ont-
wikkeld om uw schouders, armen, 
polsen en nek te ontlasten. Aangebo-
den door en verkrijgbaar bij: 
Vegro Alphen aan den Rijn 
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Apotheker Sonja Keizers gee  antwoord 
op vragen over medicijnen  

Criminelen komen met nieuwe vorm van fraude 
Een nieuwe vorm van fraude via Nederlandse 06-nummers duikt op. De poli e waar-
schuwt voor criminelen die zich met een Nederlands mobiel nummer voordoen als be-

drijf en je zo geld of persoonsgegevens proberen af te troggelen.  
Nieuw aan deze vorm van oplich ng is dat crimine-
len Nederlandse mobiele nummers gebruiken. Cy-
bercrime-expert Yoanne Spoormans van de poli e 
zegt in een ar kel van het AD, dat criminelen hier-
bij 06-nummers misbruiken van onschuldige men-
sen die niks met de oplich ng te maken hebben. De 
misdadigers doen zich aan de telefoon voor als me-
dewerker van een webwinkel of van een instan e 
als De Belas ngdienst. Vervolgens zeggen de crimi-
nelen dat er nog een betaling openstaat, je een app 
moet downloaden of dat er een zaak tegen je is 
aangespannen en je je burgerservicenummer moet 
geven, zegt Spoormans. Het doel is om zo ander-
mans persoonsgegevens of geld te bemach gen. 
 
Verdachte signalen 
Het is verdacht als een bedrijf iets van je wil heb-
ben of weten, zeker als ze je onder een bepaalde 

jdsdruk ze en. Ook moet je bedacht zijn op frau-
de als ‘het bedrijf’ je belt met een 06-nummer. 
Officiële bedrijven gebruiken die niet. Wees verder 
op je hoede als je nadat je opneemt, een bandje 
hoort dat je verzoekt om op ‘1’ te drukken om je 
met een medewerker te verbinden. Het is een be-

kende methode van criminelen om zich vervolgens 
als medewerker voor te doen en zo aan je persoon-
lijke gegevens en geld proberen te komen. 
 
Melden 
Als je het telefoontje niet vertrouwt, adviseert 
Spoormans om te zeggen dat je terugbelt. Vervol-
gens bel je de instan e om te vragen hoe het zit en 
meld e.e.a. daarna bij de poli e. Om een duidelij-
ker beeld te krijgen van de omvang van dit fraude-
probleem en van de methoden die criminelen han-
teren, roept de poli e slachtoffers ook op om daar 
bij hen melding van te doen. 
 
 
Bron: Algemeen Dagblad 
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Bespaar op gas en elektra  
Gas, elektra, benzine, diesel... alles is schrikbarend duur. En goedkoper zal het niet worden. Geen 

nood: met onze bespaar ps houdt u deze winter de schade binnen de perken.  
 
 
 
 

Zoek een goedkope leverancier 
Sinds 1 juli 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd: u kunt zelf kiezen van welke leverancier u gas en elektra be-
trekt. Maar hoe scheid je het kaf van het koren? De Energiekamer is een ini a ef van onder meer de Consumen-
tenbond en de Autoriteit Consument en Markt en gee  een goed en volledig beeld van de aanbieders en de ener-
gietarieven: Energiekamer.nl. 
Het is belangrijk om ieder jaar over te stappen omdat juist de aanvangstarieven vaak lager zijn. Blijf je lang bij de-
zelfde leverancier, dan ben je vaak alsnog duurder uit.  
Isoleer uw huis goedkoop 
Om de stookkosten te drukken, kunt u allerlei maatregelen nemen. Sommige daarvan zijn ingrijpend en vragen 
om een behoorlijke investering; denk aan dakisola e of zonnecollectoren. Maar het kan ook simpel. Tochtwering, 
radiatorfolie en cv-leidingisola e verdienen zichzelf binnen een jaar terug. Spouwmuurisola e wordt na twee jaar 
lonend, een HR-ketel na drie jaar en vloerisola e na vijf jaar. Alle ramen en deuren potdicht houden lijkt dé ma-
nier om er binnen warm bij te zi en. Het tegengestelde is waar. Ven leer daarom con nu een beetje. Want 
wordt het in huis te voch g, dan moet u juist harder stoken om het warm te krijgen. 
Stook zuiniger 
De thermostaat één graadje lager scheelt snel meer dan € 50,00 per jaar. Ook een idee: koop voor dit bedrag een 
extra warme trui, zodat de temperatuur nóg een graad naar beneden kan. 
Schakel stroomvreters uit 
Een gemiddeld huishouden verliest jaarlijks entallen euro's aan sluipstroom. Dat is stroom die ongemerkt ver-
dwijnt via apparaten met opladers, adapters, displays, lampjes en klokjes. U hebt er vast heel wat van in huis: een 
magnetron, videorecorder, dvd-speler, elektrische tandenborstel, computer, kruimelzuiger of mobieltje. Gebruik 
de stand by-stand van apparaten zo min mogelijk. Zet ze uit als u ze langere jd niet gebruikt, desnoods door de 
stekker uit het stopcontact te trekken. Vergeet ook niet opladers na gebruik uit het stopcontact te halen. 
Vaak staat u er waarschijnlijk niet eens bij s l hoeveel stroom een apparaat verbruikt. Wist u bijvoorbeeld dat een 
wasdroger een enorme energieverslinder is? Elke droogbeurt kost € 0,60. Koopt u nieuwe apparaten, let dan op 
het energielabel. Binnenkort is voor u al de eerste schi ing gemaakt: het Europarlement hee  besloten dat appa-
raten die veel energie slurpen, straks niet meer verkocht mogen worden in de Europese Unie. En dan zijn er nog 
de spaarlampen. Een spaarlamp verdient zichzelf binnen een jaar terug. Daarna gaat hij nog ongeveer vijf jaar 
mee en levert dan jaarlijks een besparing van zeker € 5,00 op. Spaarlampen zijn verkrijgbaar in allerlei maten, vor-
men en sfeer nten. 
Persoonlijk energie-advies 
Wilt u weten hoe u het energieverbruik in uw huis omlaag kunt brengen? Als u een Energie Presta e Advies (EPA) 
laat maken, komt een deskundige bij u langs om een Energie-Index (EI) van uw woning op te stellen. Daarmee 
kunt u de ‘energiepresta e’ van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Daarna stelt hij maatrege-
len voor om de energiepresta e te verbeteren. U ontvangt een rapport waarin beschreven staat wat elke maatre-
gel kost, wat de besparing is, en in hoeveel jd u de investering terugverdient. Een EPA-advies kost snel een paar 
honderd euro. Ga alleen in zee met een gecer ficeerde adviseur, een energiebureau, aannemer, installa ebedrijf 
of energieleverancier. Adressen vindt u op www.epa.nl. Of bel Milieu Centraal: (0900)-17 19 (€ 0,15 p.m.). 
Bron: Rabo/Ik WoonLeefZorg 

Seniorennieuws — november 2021— nr.9           7 



8           Seniorennieuws — november 2021— nr.9 

Redder in nood: de paniekknop  
Douchen en aankleden op een na e badkamervloer. Een duizeling op het toilet. Of de 

deur opendoen voor een vreemde. Allemaal situa es waarin je zou willen dat er iemand 
was om te helpen als het misgaat. 

Met een persoonlijke alarmknop is hulp al jd dichtbij.  
Personenalarm is de officiële benaming van apparatuur waarmee je met één druk op de knop hulpverlening kunt inschakelen. 
Dat is fijn bij acute medische problemen, zoals plotselinge pijn, hartkloppingen of benauwdheid. Maar de knop is ook voor als 
er een insluiper in huis is of als een zogenaamde meteropnemer een brutale dief blijkt te zijn. 
Bijna niemand kan in zo’n situa e snel het nummer van de dokter of de poli e bellen. Zelfs 112 bellen is een hele opgave met 
trillende vingers. Maar een alarmknop aan een armband of halskoord indrukken, lukt al jd. Vandaar de naam paniekknop. 
Het maakt niet uit hoe hoog de spanning oploopt: de knop werkt al jd. Er maken al 300.000 mensen gebruik van.  
Meldkamer of mantelzorgers. Wie er wordt gealarmeerd bij een druk op de paniekknop, kun je als gebruiker zelf kiezen. Er 
zijn grofweg twee mogelijkheden: de meldkamer of mantelzorgers. Een combina e van beide komt ook veel voor. Bij een 
personenalarm hoort een abonnement op een zorg- of alarmcentrale, ook wel meldkamer genoemd. Deze meldkamer is 24 
uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 
De meldkamer kan ervoor zorgen dat een wijkverpleegkundige binnen een halfuur op de stoep staat. Of dat er een ambulan-
ce komt voorrijden, mocht dat nodig zijn. Daarbij is het wel zaak dat ook de toegang tot de woning is geregeld, zodat hulpver-
leners al jd snel kunnen binnenkomen. Een goed digitaal slot bijvoorbeeld, dat met een app is te openen. Of een sleutelbox 
met een SKG-keurmerk. 
Professionele hulp is niet al jd noodzakelijk. Daarom kunnen ook mantelzorgers of buren als contactpersoon fungeren bij een 
alarmering. Soms kun je ervoor kiezen dat de mantelzorgers eerst worden gebeld – in een bepaalde volgorde of allemaal te-
gelijk – en pas als zij niet opnemen de alarmcentrale. 
In andere situa es krijgt de meldkamer als eerste het alarm door en schakelt die de melding door naar één of meer mantel-
zorgers. Voor mantelzorgende zoons en dochters is het een veilig gevoel dat hun ouder een paniekknop hee . Zo kunnen ze 
ervan op aan dat hun vader of moeder hen in iedere situa e kan bereiken, ook als er iets gebeurt op een plek waar de tele-
foon niet binnen handbereik is. 
Vast of mobiel? Personenalarm is grofweg onder te verdelen in twee vormen: vast en mobiel. De verschillen zijn vergelijkbaar 
met de verschillen tussen vaste en mobiele telefoons. Een vast alarmsysteem werkt alleen binnenshuis, een mobiel systeem 
kun je ook meenemen naar buiten.  
Vast. Een vast alarmsysteem bestaat uit een klein kastje dat in de buurt van de telefoon staat en een draagbare zender met 
een kleine, lichte drukknop. Een installateur sluit alles aan en doet een eerste test. Vervolgens is het systeem binnenshuis te 
gebruiken. Sommige systemen hebben een spreek-luisterverbinding, die werkt als een telefoon die op de speaker staat. Han-
dig, want dan kun je meteen vertellen wat er aan de hand is. Een voorwaarde is dat je in de buurt van het alarmkastje bent. 
Als het kastje in de woonkamer staat terwijl je bent gevallen in de badkamer, is een spreek-luisterverbinding waardeloos. 
Of je nu wel of geen spreek-luisterverbinding hebt, in beide gevallen wordt er iemand gealarmeerd en dat is waar het om 
gaat. Het is belangrijk een contactpersoon te laten alarmeren die snel ter plekke kan zijn. Verschillende personen laten alar-
meren kan ook. De installa e van een vast alarmsysteem kost tussen de € 75,00 en € 100,00 .Daarnaast kost het gebruik van 
de dienst minimaal € 13,00 tot € 20,00 per maand. Aanslui ng op een alarmcentrale en alarmopvolging, inclusief toegang tot 
de woning, kost al snel € 30,00 per maand. 
Mobiel. Mobiele alarmsystemen zijn er in verschillende vormen, variërend van een telefoonmodel (waarmee je soms ook 
gewoon kunt bellen) tot een polsband, halskoord, sleutelhanger of broekriem. Net als een mobiele telefoon, hee  een mobiel 
alarmsysteem al jd een SIM-kaart én een gps-voorziening, zodat bij een alarmering ook al jd de loca e wordt doorgegeven. 
De loca ebepaling maakt een mobiel alarmsysteem goed bruikbaar voor dementerenden die weleens dwalen en voor men-
sen die buitenshuis extra veiligheid willen. Maar er zi en ook haken en ogen aan. Zo is de loca ebepaling niet al jd overal 
nauwkeurig en is bij een flatgebouw niet duidelijk op welke verdieping iemand zich bevindt. Bovendien is een loca ebepaling 
die con nu aanstaat een aanslag op de privacy. Ten slo e werkt een mobiel alarmsysteem alleen als het is opgeladen. De 
betere mobiele alarmsystemen zijn te koop vanaf € 100.,00 De abonnementskosten zijn in grote lijnen gelijk aan de abonne-
mentskosten voor een vast alarmsysteem.  
Bron: Rabo/Ik WoonLeefZorg 



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 

Pensioenen niet omhoog, kosten wel. En hoe! 
Dat is de kop die staat boven een ar kel van Koe-
pel Gepensioneerden (KG). 
De pensioenen van de meeste senioren, zo schrij  
KG, worden inmiddels al dik en jaar nauwelijks 
verhoogd. Dat hee  gepensioneerden inmiddels 
flink wat koopkracht gekost. En hoewel de par jen 
bij het pensioenakkoord geen haast maken met 
het snel weer mogelijk maken van het indiceren 
van pensioenen, s jgen de kosten van de pensi-
oenfondsen jaar op jaar fors. Deze kosten bedra-
gen inmiddels, zo blijkt uit onderzoek, meer dan 

en miljard euro per jaar. Een deel van dit bedrag 
wordt jaarlijks besteed aan directeuren, bestuur-
ders, accountmanagers, gebouwen, ICT, briefpa-
pier en noem maar op, maar het grootste deel van 
die en miljard gaat echter naar de beleggers die 
de pensioenfondsen inhuren om de pensioengel-
den te beleggen. 

KG gee  aan dat de truc is, dat al jd, ook nu weer, 
wordt gezegd dat die kosten wel meevallen, afge-
zet tegen de inmiddels 1.900 miljard aan pensioen-
vermogen. Maar als je de kosten van de pensioen-
fondsen afzet tegen het aantal werkenden en ge-
pensioneerden, dan komen de kosten neer op on-
geveer € 1.000,00 per persoon per jaar. 
 
Natuurlijk kost het uitvoeren van de pensioenre-
gelingen geld, maar dat het zoveel moet kosten, 
daar zou je, zo concludeert KG, de vakbonden in 
de krant ook wel eens over willen horen, maar 
bovenal de pensioenfondsen die immers zelf aan 
het stuur zi en en dus ook over de kosten gaan. 

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

Uw belangen op landelijk niveau worden behartigd door de 

 Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) 

 en door de Koepel Gepensioneerden. 



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 november zijn jarig: 
01/11 mevrouw L. Beukers  
04/11 mevrouw N.M. van der Gaag  
05/11 de heer W.F.M. Houwers  
10/11 mevrouw W. Leenes  
13/11 mevrouw J.M.G. van Westrhenen 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 

Overleden 
de heer B. van der Pluijm 
mevrouw E.J.M. van Mil-Helling 
mevrouw C. Aschmoneit-Schuh 
Wij condoleren de nabestaanden met dit verlies. 
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Bestuursvergadering 
In de bestuursvergadering hebben we de 
Algemene Ledenvergadering geëvalueerd.  
De leden zijn in de ALV onder meer geïn-
formeerd over de ontwikkelingen binnen 
het OSO, de FASv en de Koepel Gepensio-
neerden. 
Ac viteiten 
Zoals u verderop in ons katern leest, hebben wij het 

uitgestelde lustrumfeest op 25 november. Deze da-
tum is gekozen omdat de ASVA op 25 november 
2015 is opgericht. Er is aansluitend een diner. 
Dit diner komt in de plaats van het tradi onele 
kerstdiner. 
Ook zijn er weer verschillende ideeën voor ac -

viteiten in 2022, ervan uitgaande dat corona niet 
weer roet in het eten gooit. 

Van de bestuurstafel 

Indexa e weer een stapje dichterbij 
Toen minister Koolmees, vakbonden en werkgevers het pen-
sioenakkoord sloten, beloofden ze ‘een koopkrach g pensi-
oen’ dat eerder dan onder de huidige regels zou kunnen 
meegroeien met de prijss jgingen.  
Probleem was wel dat die belo e pas zou worden ingelost 
bij het ingaan van het nieuwe stelsel dat in het pensioenak-
koord werd afgesproken. Met ingang van 2026 dus. 
De Koepel Gepensioneerden hee  daar vanaf het begin ste-
vig tegen geprotesteerd: als er aan en jaar bevriezing van 
de pensioenen nog eens zes worden aangeplakt voordat 
indexa e in beeld komt, kun je met recht spreken over een 
‘verloren genera e’. Gepensioneerden die nooit zullen mee-
maken dat hun pensioen wordt verhoogd. Dat was voor de 
Koepel onaanvaardbaar. Ook in de aanloop naar de nieuwe 
regels (de zogenaamde ‘transi eperiode’) moet sprake kun-
nen zijn van indexa e. 
Na veel overleg en druk zijn de par jen die het pensioenak-
koord sloten nu aan het schuiven: inmiddels wordt gespro-
ken over ‘de mogelijkheid van indexa e in 2022’. Dat is een 
stap, maar voor de Koepel Gepensioneerden nog te vaag. 
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Uitnodiging lustrumfeest 
 
 
 

Wij nodigen onze leden van harte uit voor 
ons lustrumfeest dat gehouden wordt op 

25 november 2021 bij Partycentrum FLORA in Boskoop 
 

Wij verwelkomen u graag vanaf 13.00 uur met een kopje 
koffie of thee en daarbij een feestelijke versnapering.  
Om 14.00 uur begint de vrolijke voorstelling ‘Van Solex 
tot Berini’, door Marjolein Meijers en haar muzikanten. 
In de pauze van deze voorstelling is er gelegenheid om 
een drankje te bestellen en daarbij komt natuurlijk ook 
een hapje. 
De voorstelling zal omstreeks 16.00 uur afgelopen zijn, 
waarna wij u ter afslui ng nog een drankje aanbieden. 
Wij zouden het gezellig vinden als u daarna samen met 
ons het diner wilt gebruiken dat omstreeks 17.00 uur zal 
beginnen. De eigen bijdrage daarvoor bedraagt € 25,00, 

bij inschrijving te voldoen door overschrijving op onze bankrekening 
NL56 INGB 0007 1388 91, t.n.v. ASVA Alphen aan den Rijn. 
Uw reservering voor het diner is defini ef als de betaling door ons is ontvangen. 
 
Wij verwachten dat onze gasten met eigen vervoer komen. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid 
als u met de auto komt. Het adres is Parklaan 4, 2771 GB Boskoop. Als u met openbaar vervoer komt, 
kunt u op sta on Alphen aan den Rijn de sprinter nemen naar sta on Boskoop. Party centrum FLORA 
ligt recht tegenover het sta on. Verder kunt u natuurlijk ook gebruik maken van aangepast vervoer als 
u daar een pasje voor hebt. Mocht u wel willen komen, maar niet gebruik kunnen maken van de bo-
vengenoemde mogelijkheden van vervoer, meldt u dat dan bij uw aanmelding. 
 

Graag tot ziens op 25 november! 
 

Aanmelden bij onze secretaris vanaf 3 november tot en met 17 november 
op telefoonnummer 

(06) 145 772 03 of per e-mail aan secretaris @asv-alphen. 
Let op: zorg dat u uw coronapas (digitaal of op papier) en uw iden teitsbe-

wijs kunt tonen. 



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 
Coördina e Lief en leed PCOB 
Gozien Mathijssen, telefoon (0172) 42 04 43, e-mail gozienmathijssen@gmail.com 

KBO-PCOB-katern 

‘KBO-PCOB vernieuwt’ - het vervolg (2)  
In juli schreef ik op deze plek, net iets té enthousiast, 
dat er met ingang van 2022 budge en komen voor de 
gezamenlijke ac viteiten van KBO en PCOB in Zuid-
Holland. Daar is klaarblijkelijk meer overleg voor nodig 
en dat zal ik respecteren. Mijn verwach ngen waren 
hooggespannen en wel hierom: al sinds de landelijke 
samenwerking van KBO en PCOB inging, staat de bijdra-
ge van de PCOB aan die gezamenlijke projecten in de 
begro ng van KBO Zuid-Holland op ‘p.m.’ Er kan dus 
geen bedrag aan die bijdrage worden gehangen; in eer-
dere jaren werd daar als reden voor gegeven dat er nog 
geen toezegging was. Ik vind dat ‘niet kunnen’; als de 
penningmeester van KBO Zuid-Holland een sluitende 
begro ng maakt (dus de inkomsten en de uitgaven zijn 
in evenwicht), dan treden de afdelingen van KBO Zuid-
Holland op als de bankier van de PCOB, want zij moeten 
dan de bijdrage van de PCOB voorschieten en de prak-

jk van alle jaren is dat ze die voorscho en nooit terug 
zien komen. En dat past niet in ongeveer de enige doel-
stelling die ik als regiovoorzi er van KBO Midden-
Holland heb: het betaalbaar houden van het lidmaat-

schap van de KBO. Verder vinden wij als bestuur van 
KBO Alphen aan den Rijn inderdaad dat wij geen toe-
stemming nodig hebben van de PCOB om een bedrag op 
te nemen in de begro ng van KBO Zuid-Holland; voor 
die mening hebben wij nu nog niet genoeg medestan-
ders. U en ik zullen dus nog even geduld moeten heb-
ben. Ik snap dat provinciaal overleg voor de PCOB een 
las g verhaal is; ruim voor de samenwerking van KBO 
en PCOB had de PCOB de provinciale bestuurslaag afge-
scha  en nu moet dat ten behoeve van die samenwer-
king weer worden bijgesteld. En dat kan het beste met 
overtuiging. Dat werkt al jd beter dan een of andere 
vorm van dwang. Ondertussen gaat de feitelijke samen-
werking wel door, dus de KBO en PCOB blijven gewoon 
samenwerken op het gebied van (bij)scholing van de 
belas nghulpen en de vrijwillige ouderenadviseurs. Al-
leen de financiering van deze ac viteiten is nu, wat mij 
betre , nog niet goed genoeg geregeld. 
 
Dirk Spronk, penningmeester KBO, 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 



Seniorennieuws — november 2021— nr.9           13 

Nieuws van de ac viteitencommissie  

De soos (KBO) 
We hebben de coronaperiode op een gezellige manier achter ons gelaten, hebben met el-
kaar genoten van een drankje met een hapje en zijn inmiddels weer begonnen met de klaverjascompe -

e. Ook de bridgers zijn weer gestart. 
 
Kerstviering  

Op dinsdag 14 december is er weer kerstviering in Archeon, héél fijn dat het weer mogelijk 
is. We beginnen zoals voorheen om 10.00 uur met een Heilige mis en daarna drinken we 
koffie met wat lekkers erbij. Ook gaan we weer genieten van een heerlijke lunch, met muzi-
kale begeleiding. Voor deelname hieraan vragen wij net zoals voorgaande jaren € 5,00 eigen 
bijdrage per persoon. U kunt zich opgeven jdens de soosuren bij Ineke Hoogervorst en Elly 

Slagter. Vergeet niet uw KBO-pasje mee te nemen. Na betaling krijgt u uw entreebewijs mee. U kunt het 
verschuldigde bedrag ook overmaken op de rekening van onze penningmeester KBO Alphen aan den Rijn: 
NL91 INGB 0003 4735 04 met vermelding van uw pasjesnummer. U ontvangt dan na betaling uw entree-
bewijs. Inschrijven kan tot en met 30 november. Deze dag is uitsluitend voor KBO-leden!!! Dus neem uw 
KBO-pasje mee bij de reservering!. BELANGRIJKE MEDEDELING Zorg dat u uw QR-code (digitaal of een 
papieren versie) en uw iden teitsbewijs bij u hebt! 
Lady’s Day bij Vander Klooster Mode  
Op maandag 22 november gaan we naar de Lady’s Day bij Vander Klooster 
Mode. Het beloo  een gezellige dag te worden. U kunt zich opgeven voor 
7 november bij Ineke Hoogervorst op de dinsdagmiddagsoos of telefonisch 
op nr. (06) 516 035 25. Voor verdere informa e: zie het oktobernummer 
van Seniorennieuws. 
Het adres van de firma is Boskoopseweg 4, 2771 XN Boskoop. 
Ineke Hoogervorst 

Jarigen 
101 jaar: 
Mevr. E.C.F. Fase (KBO)    07-11 
90 jaar: 
Mevr. J. Plugers-Koopman (PCOB)   18-11 
85 jaar: 
Mevr. M.J. Koeleman (KBO)    10-11 
Dhr. H.L. van der Post (KBO)   28-11 
80 jaar: 
Mevr. J. de Booij-van Florestein (PCOB)  24-11 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Jubilea 
65 jaar getrouwd: 
Echtpaar Verduijn-Geerling (PCOB)   15-11 

55 jaar getrouwd: 
Echtpaar Schreuders-Verkerk (PCOB)  25-11 
50 jaar getrouwd: 
Echtpaar Van der Tang-de Vos (PCOB)  24-11 
Gefeliciteerd met dit heuglijke feit. 
 
Nieuwe leden (PCOB) 
Dhr. en mevr. Van Arkel-Vreeken 
Van harte welkom bij de PCOB. 
 
Overleden 
Mevr. M.G. Taman (KBO)    08-09 
Mevr. J. Jacobs-Solkamans (PCOB)   21-09 
Mevr. N. Klerks-Mamahit (PCOB)    17-10 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 

Lief en leed 
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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 16 november: dhr. Flip Poort over ‘Luchtvaartpastoraat’  
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. 

Van de bestuurstafel 
Algemene Ledenvergadering KBO 2021 

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 23 
november om 13.30 uur in de Jozefzaal, Paradijslaan 3 (zaal open om 13.00 uur). Na de vergadering gaan 
we weer gezellig onze geliefde spellen doen (geen compe e). 
Agenda 
1. Opening  
2. Vaststelling agenda 
3. Samenwerking KBO-PCOB 
4. Verslag ALV 10 maart 2020 
5. Jaarverslag 2020 
6. Financiële stukken verslag 2020 
7. Benoeming leden van de kascommissie  
8. Vaststelling begro ng 2023   
9. Contribu e 2023  
10. Bestuursaangelegenheden  
11. Rondvraag  
12. Slui ng  
Deze agenda, het verslag van de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering en de financiële stukken 
liggen voor u klaar op de soos op dinsdag 16 november. 
 

Kerstzangmiddag 
Eindelijk kunnen we weer een Kerstzangmiddag gaan houden!  
Die zal plaatsvinden op donderdag 9 december 2021 van 14.00 tot 16.00 uur in 
de gemeentezaal van de Sionskerk, Meteoorlaan 2 te Alphen aan den Rijn. De 
inloop is vanaf 13.30 uur. 
We willen die middag met elkaar een aantal kerstliederen gaan zingen. 
Tussendoor is er voldoende jd om elkaar te ontmoeten en uiteraard zal ook 
voor de inwendige mens worden gezorgd.  
Een ieder is van harte welkom! 
Ter bestrijding van de onkosten zal er een collecte worden gehouden. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 6 december as., bij voorkeur via secretaris@pcob-
alphenaandenrijn.nl of (0172) 49 33 95. 



OSO-katern 
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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  

Hebt u zich al aangemeld voor deze bijzondere OSO-Seniorenbijeenkomst in Avifauna? U bent nog niet te laat, het kan nog 
via de website oso-alphen.nl, maar wacht niet te lang! Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van 
uw ouderenorganisa e die u dan zal aanmelden. 

Deze bijeenkomst mag u niet missen, 
want dit evenement wordt speciaal voor 
u georganiseerd! 
U krijgt die middag volop de kans om uw 
stem te laten horen en uw ervaringen op 
het gebied van wonen en leven in Alphen 
aan den Rijn te delen met andere senio-
ren én met vertegenwoordigers van de 
lokale poli eke par jen. 
 

Penningmeester 
In verband met het afscheid van Dirk Spronk eind september 
ontstond er een vacature in het OSO-bestuur, want Dirk was 
naast bestuurslid (namens KBO) ook penningmeester van zowel 
het OSO als van het Seniorennieuws. Gelukkig werd als snel een 
oplossing voor deze vacature gevonden. Roy Wijnberg, secreta-
ris van het bestuur was bereid de func e van penningmeester 
voorlopig op zich te nemen.  
 

Vacatures Commissie Wonen 
Door het vertrek van enkele commissieleden en uitbreiding van 
ac viteiten hee  de commissie Wonen behoe e aan toetreding 
van enkele nieuwe leden. Hebt u affiniteit met en kennis van 
bouwprocessen en/of ontwikkelingen op het gebied van huis-
ves ng en wonen, dan bent u misschien de juiste kandidaat 
voor een van de vacatures. Ook is de commissie op zoek naar 
een redacteur voor haar website Mijnhuisvanmorgen.nl. 
Niet alleen heren, maar ook dames met een realis sche kijk op zelfstandig wonen worden nadrukkelijk uitgenodigd om te 
reageren. Laat uw interesse weten aan de secretaris van de commissie, Bob Koning, 
telefoon (06) 155 352 55, e-mail bobkoning45@gmail.com.  
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Commissie Wonen  
In de raadscommissievergadering van 29 septem-
ber stond de ‘Proposi e Alphen aan den Rijn’ op de 
agenda. Deze proposi e is een kleurrijk document 
waarin veel aandacht uitging naar de 
gewenste stadsrandontwikkeling en 
met name naar twee concrete stads-
randloca es Noordrand en Gnephoek. 
Voor het plangebied Noordrand gaat het om 950 
woningen waarvan 25 % sociale huur en 10 % voor 
inwoners met een laag middeninkomen. Het reste-
rende woningbouwprogramma “wordt gedifferen -
eerd qua kenmerken en prijs”. Deze wijk wordt 
daarmee interessant voor diverse doelgroepen, 
waaronder starters, gezinnen en/of huishoudens 
met een laag inkomen. En ruimte voor concepten 
als ho eswonen. Dát was voor de voorzi er van de 

Commissie Wonen aanleiding om jdens de raads-
vergadering in te spreken. Slingerland: “De Com-
missie Wonen realiseert zich dat het steeds moeilij-

ker wordt om binnen de huidige gren-
zen van Alphen Stad geschikte loca es 
te vinden voor deze ho eswoningen. 
De Commissie Wonen verstaat onder 

ho eswoningen bij voorkeur complexen van 20-25 
betaalbare, grondgebonden, levensloopbestendige 
woningen met een gemeenschappelijke tuin en een 
ruimte voor gemeenschappelijk gebruik”.  
Slingerland sloot zijn betoog af met het advies aan 
de raadscommissie om bij de verdere ontwikkeling 
en uitwerking van dit gebied nadrukkelijk rekening 
te houden met deze bijzondere vorm van senioren-
huisves ng. 

Commissie Zorg & Welzijn 
High Tea op zondag 14 november 

In het vorige Seniorennieuws hebben wij al een aankondiging gedaan. Voor de zekerheid toch nog maar 
even een herinnering.  
Voor wie is het ? Voor alle senioren die van ge-
zelligheid houden en nieuwe mensen willen ont-
moeten. Na meer dan een jaar thuis gezeten te 
hebben, zijn we blij dat het weer mag. 
De kosten van de High Tea zijn € 5,00, te voldoen 
bij binnenkomst in het Schoutenhuis, Juliana-
straat 4. 
Er is slechts plaats voor 50 personen. Als u met 
de auto komt, kunt u gra s parkeren achter 
Hoogvliet. 
 
Aanmelden na 1 november tussen 18.00 -19.00 
uur bij: 
Lyda de Jong-Burggraaf (0172) 43 61 32 of 
Hanny Luik (0172) 42 05 51. 
 
Werkgroep OVO (Ouderen Voor Ouderen) 
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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


