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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: 
Gerard Mutsaers, Brigan jn 19, 2401 MP Alphen aan den Rijn, telefoon (06) 539 443 32, 
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 februarinummer 2022 uiterlijk 10 januari bij de redac e van Seniorennieuws. 
Graag als Word-bestand via e-mail. Het novembernummer verschijnt in week 6. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 

Algemeen katern 
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Het jaar 2021 was voor veel van onze lezers, bezorgers en adverteerders opnieuw een 
jaar waar ze met gemengde gevoelens op zullen terugkijken. De redac e wenst u on-
danks de beperkingen fijne feestdagen en voor 2022 meer begrip tussen jong en oud, 
wat bijdraagt aan een gelukkiger toekomst voor iedereen  
 
De redac e 

Seniorennieuws wenst voor u allen een beter 2022! 



Column 

Eigen schuld 
In de boedel van mijn vader vind ik een alleraar-
digst schoolschri  met de tel ‘Verkeersonder-
wijs’. Het dateert van 1932, het jaar dat hij 12 
was en het beschrij  hoe je je moet gedragen op 
straat. Ach en met inkt geschreven lessen - het 
vloeipapier ligt nog achterin - geïllustreerd met 
plakplaatjes van de A.N.W.B., des jds met pun-
ten geschreven. Het is tamelijk belerend en drei-
gend. Dat hee  mijn vader ook gevonden, lees ik 
op de eerste pagina. Onder het ‘voorwoord’, dat 
de kinderen zelf hebben moeten opschrijven, 
hee  hij vele jaren later (te zien aan het ver-
slechterde handschri ) met potlood geschreven: 
‘Voorbeeld hoe het onderwijs niet gegeven moet 
worden.’ Een citaat uit dit ‘voorwoord’: 
‘Mochten er fouten in dit schri  zi en, dan is dit 
geheel mijn eigen schuld, want alles is eenvoudig 
van het bord overgeschreven en als ik dat nog 
niet kan moet ik me toch wel schamen.’ 
Het wegverkeer in 1932… Op de plaatjes zie je 
fraaie carrosserieën afgebeeld, met kentekens 
als G843 of N4221. De le ers stonden voor de 
provincie. Verder paard-en-wagens, koetsjes, 
motoren, bakfietsen, op straat voetballende, 
steppende en hoepelende kinderen, jongens die 
zich laten meetrekken door een tram of auto, 
steigerende paarden die geschrokken zijn van 
fietsers, en voetgangers die de handen ten he-
mel heffen. Hier en daar ligt een kind languit op 
straat. Aangereden. Dat komt er nu van, had-ie 
maar beter uit moeten kijken. ‘Wanneer de jon-
gen van het rechterplaatje goed de rich ng aan-
gegeven had dan zou de motorrijder niet doorge-
reden zijn en was er geen ongeluk gebeurd.’ 
Op het laatste plaatje is ook weer een jongen 
(al jd jongens) gesneuveld. Hij hee  het stuur 
niet goed vastgehouden. ‘De groote weg is geen 
plaats om kunstjes op de fiets uit te halen’, meldt 
de bijhorende in rood geschreven zin.  
In de teksten staan zelfs voorbeelden van de 
plaatselijke situa e. Iemand hee  daar erg zijn 
best op gedaan. Een man van gezag! De hoofd-
onderwijzer, de veldwachter? Wie zal het zeg-
gen?      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 

Ma nee 13.30 uur € 8,75 
tel. (0172) 49 37 37, Info: 
h ps://www.parkvilla.nl/filmhuis/  

Do 02/12 Eiffel 
Di 07/12 Do Not Hesitate 
Do 09/12 The French Dispatch 
Zo 12/12 Royal Opera House 21/22: De Notenkraker 
Controle & legi ma e 
Bij binnenkomst wordt de QR-code van je coronatoegangsbewijs gescand 
door onze medewerkers. Let op dat je het tabblad met de Nederlandse 
QR-code laat zien, want de interna onale is niet geldig. Vergeet bij het 
bezoek je legi ma ebewijs niet. 
Kaartverkoop 
Kaarten zijn online te koop, tot 5 minuten voor aanvang. 
In de filmzaal kan je bij aankoop van een kaartje een stoel kiezen. In de 
theaterzaal kan je niet van tevoren een stoel kiezen. Je mag zelf een 
plaats uitzoeken. 
 
Wijkcentrum Swaenswijk 

Voor ac viteiten zie de adverten e. Wil je er ze-
ker van zijn dat iets doorgaat kijk dan op de web-
site: 
www.wijkcentrumswaenswijk.nl 

Nog beter: Beschik je over een mailadres? Geef dit door aan: secreta-
ris@wijkcentrumswaenswijk.nl dan ontvang je regelma g bericht over 
wat wel en niet doorgaat. 
Geen mailadres? Bel dan met: (06) 535 458 56.  
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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 december binnen te zijn. Vergeet 
niet uw naam en adres te vermelden! 

Horizontaal: 
1 Wilt u mijn veter vastmaken? (10); 10 
S erenvechter; 11 Uitspraak van een ge-
rechtshof; 13 Groet; 15 Klap; 16 Deel van 
de bijbel; 18 Eenkleurig; 20 Kracht; 23 Hert; 
24 Als voren; 26 Eens; 27 Europeaan; 28 
Met pek bewerken; 30 Hard; 31 Leger; 32 
Tien cm; 33 Lidwoord; 35 Voorloper van de 
euro; 36 Gelukkig Nieuwjaar; 37 Herfst-
bloem; 38 Samenwerkingsvorm tussen be-
drijven; 39 Zilver; 41 Kort ogenblik; 43 Vo-
gel; 44 Voorzetsel; 45 Voormuur; 47 In wer-
king; 49 Snelheid; 51 Wild zwijn; 52 Vergel-
ding; 54 Oude munt; 55 Cilinder; 56 Insect; 
58 Hogere macht; 59 Dun; 60 Klok; 61 
Plaats in Brazilië; 63 Bedrijfsleider in een 
restaurant; 65 Kolenwagen; 67 Verkoopt 
hij alleen draadjesvlees? (10). 
 
Ver caal: 
1 Schri elijk onderzoek; 2 Open plek in het 
bos; 3 Toespraak; 4 Godin van de vrede; 5 
Boksterm; 6 Dwarsmast; 7 Dierentuin in 
Amsterdam; 8 Jongensnaam; 9 Dwaas; 10 
Dubbele fiets; 12 Opzet; 14 Wijd; 17 Een 
hekel aan haast (10); 18 Begrafenisonder-
neming (10); 19 Europeaan; 21 Grond om 
een boerderij; 22 Kreet; 23 Belemmering; 
25 Titel; 27 Europese hoofdstad; 29 Plant; 
31 Dringend; 34 Troe aart; 35 Plaats in 
Drenthe; 40 Nasleep; 42 Belt; 44 Opstand; 
46 Huid; 47 Oppervlaktemaat; 48 Voch g; 
50 Russisch vliegtuig; 52 Nu dan; 53 Deel 
van Azië; 56 Onderwijsvorm; 57 Sieraad; 60 
Belgische omroep; 62 Loflied; 64 Te weten; 
65 Soort verlich ng; 66 Bijwoord. 
 
Oplossing uit nr. 09: 
UITGANGSPUNT – OPSLAGPLAATS – AAN-
HANGWAGEN – HANDENBINDER 
 
Winnares van de bookseat: 
L. Ru en. 

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 boemenbon 
Deze bloemenbon van 
€ 25,00 wordt aangebo-
den door: 
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Apotheker Sonja Keizers gee  antwoord 
op vragen over medicijnen  

Gaande en komende hoofdredacteur 
Dit is het laatste nummer van Seniorennieuws dat verschijnt onder het hoofdredacteur-
schap van Wim van der Tang, die deze taak de afgelopen zeven jaar met verve vervulde. 

Hij draagt het stokje over aan zijn opvolger: Gerard Mutsaers.  

Afscheid van Wim 
Na zeven g nummers Senio-
rennieuws verdwijnt mijn naam 
van pagina 1. De jd is geko-
men om voor mijn thuisfront te 
kiezen en gelukkig wordt de 
lege plaats binnen de redac e 
ingevuld door Gerard Mut-
saers. De huidige en vroegere 

redac eleden wil ik danken voor de pre ge sa-
menwerking. Ik wil Carien Ferguson bedanken voor 
de ondervonden gastvrijheid bij onze redac ever-
gaderingen en Luuk Middelburg voor zijn inzet om 
met de aangeleverde en goedgekeurde teksten  
Seniorennieuws op te maken tot een lezenswaardig 
blad. Ik laat me in het nieuwe jaar verrassen want 
vanaf dat moment is Seniorennieuws voor mij ook 
de nieuwsbrief zoals deze bedoeld is voor de lezers.  
Wim van der Tang 
 
 
 
 
 

Welkom voor Gerard 
Ik ben Gerard Mutsaers en 
woon samen met mijn vrouw 
ruim 40 jaar in Alphen aan den 
Rijn. 
Ben geboren en opgegroeid in 
Tilburg. Na mijn studie als le-
vensmiddelentechnoloog ben ik 
gaan werken in de voedingsmid-

delenindustrie onder de rook van Amsterdam. Ook 
des jds was het moeilijk een geschikte woning te 
vinden in de randstad. Alphen aan den Rijn bood 
ons de mogelijkheid om als niet-economisch ge-
bondene een woning te betrekken. 
Sinds mijn pensionering ben ik lid van de Algemene 
Seniorenvereniging Alphen aan den Rijn. 
In mijn vrije jd mag ik graag reizen, wandelen en 
fietsen en genieten van de natuur en de cultuur en 
als vrijwilliger draag ik, meer dan 25 jaar, mijn 
steentje bij aan de invulling van het parochieblad. 
In het bijzonder is mijn interesse, een bijdrage te 
leveren, om gelukkig en plezierig te kunnen genie-
ten van de ‘oude’ dag. 
Gerard Mutsaers 
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Mondkapjes en brillen 
Het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte is weer verplicht. Maar hoe voorkom je als bril-

drager dat je bril beslaat? Dit zijn twee gemakkelijke oplossingen. 
Als je een mondkapje draagt, wordt uitgeademde lucht omhoog gestuurd rich ng de bril. De warme wa-
terdamp condenseert vervolgens op de koude glazen. Het gevolg: door de oppervlaktespanning tussen 
de watermoleculen vormen er kleine druppels die het licht verdelen, waardoor de glazen minder goed 
contrast kunnen doorgeven.  
Schoonmaken 
Terwijl de glazen het probleem zijn, zijn ze ook de oplossing. Was vlak voordat je je masker opdoet de 
brilglazen met zeep en water, en schud het residu van de bril. Laat je bril vervolgens drogen, of droog 
hem voorzich g af met een zachte doek. Daarna draag je de bril zoals je dat normaal ook zou doen. 
Het zeperige water laat een klein laagje oppervlakte-ac eve stof achter dat de oppervlaktespanning ver-
laagt, waardoor de moleculen zich gelijkma g uitspreiden als transparante laag. In het dagelijks leven 
wordt deze methode ook vaak gebruikt om het beslaan van oppervlakten te voorkomen. 
Ven leren 
Een tweede oplossing is om het vernevelingsproces al eerder te onderbreken. De standaard manier om 
een mondkapje te dragen is om de elas ekjes parallel aan elkaar boven en onder het oor te binden. Een 
betere manier om het masker te beves gen is door de elas ekjes te laten kruisen; het gedeelte dat nor-
maal boven het oor langs gaat komt nu onder het oor, en vice versa. 
Door dit te doen sluit het masker beter aan op de neus waardoor er twee ven la eopeningen aan de 
zijkant van het masker ontstaan, in plaats van een enkele aan de bovenkant. Hierdoor ontsnapt de wa-
terdamp aan de zijkant en s jgt het niet op naar de bril. 
Ook met mondkapje op geldt: houd anderhalve meter afstand van elkaar. 
Bron: The Independent 
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De engel 
door Godfried Bomans 

Boven, in het topje van de kerstboom, stond een engel. Hoe zij daar gekomen was, dat kon zij zich met 
de beste wil niet meer herinneren. Zij had nog een vage heugenis aan een nauwe, donkere ruimte, waar-
uit zij opeens door een kleine hand in een zee van licht ge ld was. Het was een glorieuze geboorte ge-
weest en sinds dat ogenblik was zij al jd gelukkig geweest. Dit alles had eigenlijk nog maar één avond 
geduurd, maar voor een Kerstengel is dat een eeuwigheid, dat begrijp je wel. Arme, kleine Kerstengel! Zij 
wist niet dat het Kers eest slechts een enkele avond duurt en dat die al bijna voorbij was. Zij stond, met 
een blikken knipje aan de boom beves gd, zachtjes heen en weer te wiegen en keek door haar gazen 
vleugels naar de lichtjes der kaarsen, die beneden haar brandden. En opeens, daar doofde een kaars uit. 
Meerdere volgden. Het werd steeds donkerder om haar heen en ten laatste zag zij niets dan de zwarte 
nacht. De engel nieste, want de walm der gedoofde kaarsen prikkelde in haar neus. In het begin dacht zij 
dat het een grapje was, maar toen het donker bleef, kwam zij tot nadenken. "Ik had beter moeten op-
le en, toen het nog licht was," dacht zij spij g, "ik heb helemaal niet gekeken. Ik herinner mij eigenlijk 
niets. Absoluut niets. Werd het maar weer licht." En het werd licht. Maar hoe geheel anders was dit licht. 
Grauw, groezelig en met tegenzin viel het door een groot, vierkant raam, en eer het ten volle ontloken 
was, kwam er een dienstbode in de kamer; pakte de Kerstboom en smeet hem op zolder. Bom. Daar lag 
de engel en keek recht in een naad van de planken vloer. Het was er verschrikkelijk koud, en buitenge-
woon ongezellig. In het begin dacht de engel weer: "Kom, kom, het is maar een grapje," maar toen zij 
daar drie volle dagen en nachten in de naad van de houten vloer gekeken had, begon zij zich erns g on-
gerust te maken. En hoe langer zij over het licht van het vierkante raam nadacht, hoe duidelijker begreep 
zij dat dit het mooiste was dat zij ooit gezien had. "Ik zal proberen het je uit te leggen," sprak zij op een 
maartse dag tegen een muis, die juist voorbijkwam, "door een glazen gat in de hemel viel een verblin-
dend licht bovenop mijn hoofd. Dat is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik kan je niet zeggen, 
hoe gelukkig ik eigenlijk was. Maar ik was in die jd erg onnozel: ik bese e het niet. Nu weet ik het. En 
nu is het te laat. Maar ik heb tenminste de herinnering." "Dat is al jd wat," meende de muis, na er een 
hele jd over te hebben nagedacht, "goedendag, ik moet verder." Op een dag kwam de meid op zolder 
en vond de Kerstengel in een schemerige hoek op de grond liggen. En zij nam haar op en smeet haar in 
het kolenhok. Daar lag zij, tussen twee turven, recht tegenover een somber kijkend stuk antraciet. Een 
week lang zweeg de engel, want zij vond dit geen gezelschap om tegen te praten. Doch eindelijk, op een 
dag in september, kon zij zich niet meer inhouden. "Jullie hebben er geen flauwe voorstelling van", sprak 
zij, "hoe het licht op zolder is. Het doet bijna pijn aan de ogen, zó stralend is het. Jammer genoeg was ik 
toen te beperkt om mijn zaligheid ten volle te begrijpen. Maar ik heb nu tenminste iets om aan te den-
ken." 
"Dat is al jd wat," meende het stuk antraciet, "maar ik vind de verlich ng hier ook heel redelijk." 
De engel zweeg. Tegen zulk een bekrompen opva ng was het vruchteloos te spreken. 
Op zekere ochtend nu speelde het jongetje dat in het huis woonde, in het kolenhok. En toen hij de engel 
zag nam hij haar op en wierp haar in de vuilnisbak. Het was er aardedonker. De engel va e haar nieuwe 
toestand aanvankelijk als een scherts op, doch toen het drie dagen lang donker bleef, zó pikdonker, dat 
niemand in de vuilnisbak een hand voor zijn ogen zag, kwam zij tot nadenken. Zij dacht en zij dacht, en 
ten laatste kon zij het niet meer houden en riep: "Is hier soms iemand om naar mij te luisteren?" 
"Jawel," zei een stuk spiegelglas, "als het niet te flauw is." En de engel vertelde van het verblindende 
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licht in het kolenhok en hoe verrukkelijk het daar geweest was. "Ik was te dom," besloot zij met een 
zucht, "om het te begrijpen. Maar nu begrijp ik het. Ik zie het helemaal in." Het stuk spiegelglas zweeg, 
want het had zoveel ijdelheid in zijn leven gezien, dat het wat eenkennig geworden was. 
Op een donderdag, in de namiddag, toen het al wat schemerig was, kwam de vuilnisman voorbij. Hij 
sloeg het deksel op en zag de engel liggen. Nu is het al jd pre g een engel te ontmoeten, doch als men 
vuilnisman is, voelt men zich dubbel verblijd. En hij stak de engel in zijn zak en gaf haar 's avonds aan zijn 
vrouw. "Alsjeblie ," zei hij, "voor de Kerstboom." En de vrouw van de vuilnisman borg de engel in een 
kartonnen doos en ze e de doos in de kast. 
"Hallo," zei de engel, na een jdje s l te hebben gelegen, "is hier iemand?" 
Maar er was niemand in de doos dan het houtwol waarin de engel lag; en houtwol, dat weet je, hee  
een zwijgzame aard. En dat was maar heel goed, want de engel had eigenlijk helemaal niets te vertellen. 
Want hoe zij ook dacht en peinsde over haar oude vuilnisbak, zij zag er niet meer licht in dan in de kar-
tonnen doos waarin zij nu lag: het was in beide even donker. En toen, eindelijk, toen zij begreep dat het 
niet zwarter meer kon worden, liet zij het verleden varen en dacht aan de toekomst. En een nieuw ge-
voel doorstroomde haar, zij gevoelde zich blij en vol verwach ng. Alle spijt en alle wrok weken uit haar 
hart, en zij lag s l en met open ogen te wachten op de kleine hand, die haar omhoog zou heffen uit het 
duister naar het licht. En de hand kwam en hief haar omhoog naar het topje van een kerstboom. De 
Kerstboom was veel kleiner dan die van het vorig jaar en er brandden ook minder lichtjes in. Maar dat 
zag de engel niet. Met een blikken knipje aan de top beves gd, wiegde zij zacht heen en weer en keek 
door haar gazen vleugels naar de fonkelende versierselen van de boom. "Verrukkelijk," dacht zij, 
"verrukkelijk. Maar laat ik dit keer goed ople en. Dadelijk is het voorbij. En dan wil ik alles gezien en alles 
geweten hebben." En zij sperde haar ogen wijd open en zij tuurde dwars door de takken naar beneden. 
En zij zag de vuilnisman staan, in een nieuw pak gestoken, zijn vrouw, en hun beider kind, met een blau-
we strik in het haar. En de ogen van het kind keken strak en regelrecht in een klein, open huisje, waarin 
ook een man, een vrouw en een kind te zien waren, maar véél en véél kleiner, en verder een os, en een 
ezel, zo groot als de beestjes in een speelgoeddoos. Opeens schrok de engel. Want daar, aan de nok van 
het huisje, was een engel beves gd als zij, met dezelfde gazen vleugels en hetzelfde lint met de handen 
ophoudend als zij in haar eigen handen hield. En nu voor het eerst kon zij de woorden lezen, die erop 
stonden: "Glorie aan God en vrede op aarde aan de mensen van goede wil." En een gevoel van diep ge-
luk doorstroomde de eenzame engel boven in de boom, die zich zo lang verlaten en verongelijkt had ge-
voeld. "Ik heb een Boodschap in mijn handen," dacht ze fier, "nu kan mij niets meer gebeuren. Welke 
ongelukken mij ook zullen overkomen, ik heb mijn schat bij mij en niemand kan mij die ontnemen." En er 
overkwamen haar vele ongelukken. Want in het vierde jaar brak zij af van de boom en kwam in een blok-
kendoos terecht, en van hier uit belandde zij in de lappenmand. En ten slo e woei zij in de tuin op een 
hoop dorre bladeren en lag daar s l op haar rug naar de jagende wolken te kijken. En zij voelde, hoe zij 
langzaam en pijnloos verteerde, dag na dag; maar zij hield het lint stevig vast en er was geen bi erheid in 
haar. Want zij wist dat zij een wezen was, bestemd om dood te gaan, doch uitverkoren om de Goede 
Boodschap tot het einde te bewaren. 
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De eerste zorgkosten die mensen maken, betalen ze zelf. 
Maar wat valt er precies onder het eigen risico? 

En wanneer betaal je een eigen bijdrage? 
Wie gebruikmaakt van zorg, moet in de meeste ge-
vallen de eerste rekeningen zelf betalen door het 
we elijk verplichte eigen risico (ook dit jaar weer  
€ 385,00). In ruil voor een premieverlaging kunt u 
dit ophogen. Uit onderzoek van zorgverzekeraar 
VGZ en TNS Nipo blijkt dat een op de vijf mensen 
zorg mijdt vanwege vermeende hoge kosten. Tege-
lijker jd is er volgens de Consumentenbond veel 
onduidelijkheid over kosten die voor eigen rekening 
komen. Vooral het verschil tussen het eigen risico 
en de eigen bijdrage roept veel vragen op. 
Daarom ze en we de belangrijkste zaken voor u op 
een rij. Deze lijst is niet volledig. Twijfelt u of de 
kosten voor bepaalde zorg, medicijnen of hulpmid-
delen onder het eigen risico vallen? Informeer dan 
bij de zorgverlener en/of de zorgverzekeraar. 
Eigen bijdrage 
Naast het eigen risico geldt voor sommige kosten 
een eigen bijdrage. Dat is belangrijk, want u betaalt 
beide. Het is dus niet zo dat zaken waarvoor u een 
eigen bijdrage betaalt, van uw eigen risico afgaan. 
Een voorbeeld. Voor hoortoestellen geldt een eigen 
bijdrage. Stel dat u een hoortoestel koopt van 
€ 750,00. Daarvoor betaalt u de eigen bijdrage van: 
25 procent van € 750,00 = € 187,50 plus het eigen 
risico van € 385,00 = €572,50. U krijgt vergoed: 
€ 177,50. 
U betaalt het totale eigen risico één keer per jaar; 
voor de eigen bijdrage geldt deze beperking niet. 
Nare verrassing 
Zorgverzekeraars mogen het eigen risico tot vijf jaar 
na ontvangst van de rekening op hun klanten verha-
len. Ook als ze zijn overgestapt naar een andere 
maatschappij. Zo lang duurt het meestal niet, maar 
de rekening voor het eigen risico komt wel vaak als 
een nare verrassing aan het einde van het jaar. 
Steeds meer verzekeraars bieden inmiddels de mo-
gelijkheid om gespreid te betalen. Informeer bij uw 

zorgverzekeraar naar de voorwaarden. 
Alsnog overstappen 
Sommige aanvullende verzekeringen bieden een 
(gedeeltelijke) vergoeding voor de kosten die onder 
de eigen bijdrage vallen. Overweegt u over te stap-
pen naar een andere zorgverzekeraar? Dat kan al-
leen nog als u uw vorige polis hebt opgezegd vóór 1 
januari. U hebt in dat geval tot 1 februari de jd om 
een andere zorgverzekeraar uit te kiezen. 
Wat valt niet onder het eigen risico? 

Bezoek aan de huisarts of huisartsenpost 
Hulpmiddelen in bruikleen 
Zorg voor minderjarigen 
Griepprik voor 60-plussers 
Zorg vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz) of 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Zorg die door aanvullende verzekering ver-
goed wordt, bijvoorbeeld alterna eve genees-
wijzen of extra behandelingen voor fysiothe-
rapeut 

Wat valt wel onder het eigen risico? 
Medicijnen 
Bloedprikken 
Ambulancevervoer 
Ziekenhuisopnames 
Ziekenhuisopera es 

Er geldt een eigen bijdrage voor: 
Bepaalde geneesmiddelen > verschilt 
(informeer bij uw apotheker of kijk op medi-
cijnkosten.nl) 
Hoortoestellen/kunstgebi en > 25 procent 
van de kosten 
Orthopedische schoenen > €124,00 per paar 
Overige hulpmiddelen > verschilt (informeer 
bij de verstrekker of kijk op hulpmiddelenwij-
zer.nl) 
Pruiken > alle kosten boven de €457,50 
Ziektevervoer > €108,00 per jaar  
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Bedragen 2021 
Nieuw 
Eerstelijnsverblijf 
U hebt recht op eerstelijns medisch noodzakelijk 
verblijf als u jdelijk niet thuis kunt wonen, maar u 
niet naar het ziekenhuis of een zorginstelling hoe  
voor een medisch specialis sche behandeling. Het 
eerstelijnsverblijf omvat de noodzakelijke verple-
ging, verzorging en/of paramedische zorg. Eerste-
lijnsverblijf mag plaatsvinden in een instelling waar 
de zorg onder verantwoordelijkheid van een arts 
valt. Zoals een huisarts, specialist ouderengenees-
kunde of arts verstandelijk gehandicapten. Eerste-
lijnsverblijf is ook voor mensen die zorg nodig heb-
ben in de laatste levensfase als het niet meer ver-
antwoord is deze zorg thuis te verlenen. 
 
Oefentherapie voor de behandeling van etalage-
benen 
U krijgt een vergoeding voor oefentherapie 

(looptraining) voor perifeer arterieel vaatlijden in 
stadium 2 Fontaine (ook wel etalagebenen ge-
noemd) vanuit de basisverzekering. U hebt vanaf 
de eerste behandeling recht op deze zorg tot maxi-
maal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 
maanden. 
 
Medisch specialis sche zorg of extra plas sche 
chirurgie 
U krijgt voor plas sche chirurgie ook een vergoe-
ding uit de basisverzekering voor: 

Een borstprothese bij het ontbreken van 
borstvorming (agenesie/aplasie van de borst) 
bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders. 
Een bovenooglidcorrec e wanneer uw zicht 
erns g is beperkt door verworven verslap-
ping of verlamming van de bovenoogleden. 
Een medisch noodzakelijke besnijdenis 
(circumcisie). 

 
Bron:-PlusOnline 

Een nieuw huisdier na mijn zeven gste, dat kan best 
Een huisdier is goed voor je psychische gezondheid, zo blijkt uit onderzoek. Juist op latere lee ijd gee  een dier betekenis 

aan je leven en ritme aan de dagen. Maar een dier vraagt lichamelijk ook wat van zijn baasje en mag bij een verhuizing niet 
al jd mee. Begint u na uw zeven gste aan een nieuw huisdier? 

De Utrechtse Tonny kwam in het nieuws omdat ze op 76-jarige lee ijd geen jonge poes meekreeg uit het asiel. De poes zou 
niet meer bij haar passen. Zelf dacht ze daar heel anders over. Ze was fit, had haar hele leven ka en gehad en hoopte wat 
gezelschap aan haar leven toe te voegen. 
Gaten in je netwerk opvullen 
“Geen gekke gedachte”, aldus Marie-José Enders-Slegers, bijzonder hoogleraar antrozoölogie. “Zeker als je ouder wordt, kan 
een huisdier gaten in je sociale netwerk opvullen. Na je pensioen heb je geen collega’s meer, en er vallen steeds meer vrien-
den en familieleden weg. Dat kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en depressie”. 
Fit blijven 
Bovendien gee  zorgen voor een dier een pre g en veilig gevoel en leidt het af van de lichamelijke kwaaltjes en andere zor-
gen die het ouder worden met zich brengen, vertelt de hoogleraar. Voordeel van een huisdier is ook dat je als vanzelf meer 
gaat bewegen. Een kat verwacht een schone bak en een hond moet er drie tot vier keer per dag uit. 
Dierenbuddy’s 
Voor wie vanwege ouderdomskwalen de hond niet meer uit kan laten of de kat geen eten meer kan geven, zijn er bovendien 
instan es die te hulp schieten. De Dierenbescherming zet bijvoorbeeld dierenbuddy’s in die aan huis komen helpen. 
Afscheid nemen 
Toch kan een huisdier op latere lee ijd ook problemen met zich brengen. In sommige appartementen en zorginstellingen zijn 
huisdieren niet welkom, dus wie verhuist, moet soms noodgedwongen afscheid nemen van zijn viervoeter. Ook kan het voor-
komen dat de geestelijke gezondheid van een oudere eigenaar achteruit gaat en dat dingen vergeten worden in de verzor-
ging, aldus het Landelijk Informa e Centrum Gezelschapsdieren. Voor sommige mensen is dat een reden om bijvoorbeeld na 
hun zeven gste geen huisdier meer te nemen. 
Bron: Plus Online 
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Zo effec ef is de boosterprik  
De eerste uitnodigingen voor een herhaling van het coronavaccin zijn inmiddels ver-

stuurd. Acht op de en gevaccineerde Nederlanders zouden hem ook nemen. Maar wat 
weten we over de werkzaamheid van het boostervaccin? Een belangrijk punt: de boos-
ter is er om ouderen te beschermen, maar zal niet helpen om de huidige besme ngs-

golf te verminderen. 
De effec viteit van de coronavaccins neemt af na een half jaar, met name bij ouderen. Vandaar dat de Gezondheidsraad be-
gin november hee  besloten om een booster te geven, een derde vaccin dat het immuunsysteem weer even goed wakker 
schudt (of een tweede vaccin na het Janssen-vaccin). Te beginnen bij de tach gplussers. Uit een peiling in opdracht van de 
NOS blijkt dat 83 procent van de gevaccineerden open staat voor een boosterprik. 
Werkt het? 
Onderzoek in de NEJM liet bijvoorbeeld zien dat er inderdaad minder mensen besmet raakten in Israël, als ze een boostervac-
cin hebben gehad. De booster zorgde voor elf keer minder infec es en negen en keer minder ziekenhuisopnames. In de JA-
MA stond ook een Israëlisch onderzoek naar de an stoffen in het bloed bij 97 proefpersonen van rond de 70 jaar. 
Voor het herhaalvaccin hadden mensen gemiddeld 440 AU/ml en 10 tot 19 dagen daarna werd het 25.468 AU/ml. Een flinke 
s jging dus. Zo zijn er meer onderzoeken naar de booster geweest die lieten zien dat het immuunsysteem inderdaad geac -
veerd wordt en dat het aantal besme ngen afneemt. Vandaar dat de boosters van Pfizer en Moderna een registra e hebben 
gekregen. 
Boosters werken niet tegen de golf 
De boosters zullen ons echter niet uit de huidige besme ngsgolf helpen, schreef de Gezondheidsraad in haar advies. Hoe dat 
komt? De vaccins bieden voor 94 procent bescherming tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen IC-opname. Bij de 
meeste mensen is die bescherming nog steeds zo hoog. Echter, het is geen 100 procent. Dus zolang het virus rondgaat, zullen 
er infec es zijn en gevallen van erns ge ziekte onder gevaccineerden. Bij ouderen werken de vaccins überhaupt al wat min-
der goed. Nu ook bekend is dat de bescherming afneemt na een half jaar, hebben zij profijt van de booster. De boostercam-
pagne is daarom gericht op een betere bescherming van de ouderen. 
Eerste vaccin 
Wat helpt dan wel om uit de besme ngsgolf te komen? “De inzet van schaarse vaccins voor primaire vaccina e is nog al jd 
de meest effec eve strategie om de wereldwijde ster e en ziekte door COVID-19 terug te dringen”, schreef de Gezondheids-
raad. Ofwel: de mensen die nog geen coronavaccin hebben gehad laten vaccineren. Zowel binnen Nederland, als daarbuiten. 
En daarnaast natuurlijk alle maatregelen die voorkomen dat we het virus aan elkaar doorgeven, zoals afstand houden. 
Pfizer of Moderna 
Is het nu beter om een booster te krijgen van hetzelfde vaccin, of juist een andere? De Gezondheidsraad adviseert een boos-
terprik met Pfizer of Moderna, ongeacht welke prik je al eerder had. Zij zijn hiervoor allebei goedgekeurd door de EMA. De 
bijwerkingen van de boosters zijn ongeveer hetzelfde als bij de eerste vaccina es, volgens de Gezondheidsraad. Er is wel een 
verschil; van het Moderna-boostervaccin heb je maar een halve dosis nodig. 
Bron: Plus Online 

BBruggen 
Ieder mens zit op zijn eiland 
en zit vast in zijn bestaan. 
Om een ander te bereiken 
moet je van je eiland gaan. 
 
Daarvoor moetje bruggen bouwen, 
bruggen bouwen naar elkaar. 
Maar de afstand tussen mensen 
maakt het lastig en soms zwaar. 

Mensen bouwen aan contacten, 
want alleen is zo alleen. 
Wie een brug slaat naar ‘n ander 
zoekt wat warmte om zich heen. 
 
Er valt veel te overbruggen 
met een uitgestoken hand. 
Bruggen kunnen levens redden. 
Bruggen bouwen schept een 
band. 

Bruggen bouwen tussen volken, 
tussen 'wij' en tussen 'zij', 
dat is bouwen aan vertrouwen. 
Dat brengt vrede dichterbij. 
 
Greet Brokerhof- van der Waa 



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 

Het jaar 2021 loopt alweer ten einde. Een jaar met 
twee gezichten, enerzijds door het periodiek fors 
oplopen van de coronacijfers en anderzijds door 
de hoop dat we als gevolg van vaccina e Covid-19 
onder controle konden krijgen. Die verwach ng 
was terecht, omdat in de loop van 2021 ongeveer 
85% van de mensen ervoor koos om zich te laten 
vaccineren. 
Op het moment dat ik dit ar kel schrijf, lopen de 
besme ngscijfers echter weer sterk op. De rede-
nen daarvoor zijn dat een groot deel van de nog 
niet gevaccineerden alsnog besmet raakt en daar-
naast dat de werking van de vaccina e met name 
bij de hoogste lee ijdsgroepen terugloopt. Van-
daar dat de regering hee  besloten om een extra 
boosterprik te verstrekken, te beginnen met de 
oudste inwoners. 
Al met al is 2021 niet het jaar geworden dat wij na 
het sombere jaar 2020 allen hoopten. Veel ac vi-

teiten konden als gevolg van beperkte maatrege-
len weer niet doorgaan. Maar de ac viteiten die 
wel plaatsvonden, waren hoogtepuntjes waar 
weer even op geteerd kon worden. 
En bovenal bleef u ondanks alles de ASVA trouw. 
Dank daarvoor. 
Op het moment dat u deze bijdrage leest, is de 
feestmaand december ingegaan. Ik hoop met u dat 
we Kerstmis en de jaarwisseling kunnen vieren 
zonder al te strenge beperkende coronamaatrege-
len. 
Hoe dan ook, ik wens u en allen die u lief zijn, me-
de namens mijn medebestuursleden, pre ge 
feestdagen en een goed en gezond 2022.  

 
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 december zijn jarig: 
01/12 mevrouw A.C. Kars-Ferwerda 
02/12 mevrouw H.I. Jansen 
02/12 mevrouw M. Zinn- Poot 
08/12 mevrouw C. Nagelkerken- Dries 
27/12 mevrouw L. Elsinga-Noordzij 
30/12 mevrouw H.C.M. van der Laan-Wolvers  
 
In januari zijn jarig: 
02/01 mevrouw H. Rijlaarsdam-Clement 
04/01 mevrouw M.J.A. van Honk- Lourens 
05/01 mevrouw M. Kamping 

05/01 de heer K.P Jongkind 
07/01 mevrouw I. van Tol-Snel 
13/01 mevrouw W. Schoffelmeer 
15/01 mevrouw A.G. Timmer- van der Haven 
18/01 mevrouw H. Schellingerhout-Lourens 
20/01 de heer A.S.M Hilgersom 
21/01 de heer H. van Bostelen 
23/01 mevrouw G. Klein-van Vliet 
27/01 de heer N. Röge 
28/01 de heer Th.J. van Lammeren 
28/01 mevrouw M.C.J. van Horick 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 

14         Seniorennieuws — december 2021/januari 2022 — nr.10 

Ac viteiten 
Als gevolg van het toenemende aantal co-
ronabesme ngen en ziekenhuisopnames, 
vooral in de regio Alphen aan den Rijn, 
hee  het ASVA-bestuur half november tot 
zijn spijt moeten besluiten om het uitge-
stelde lustrumfeest van 25 november alsnog niet 
door te laten gaan. Ook de voorbereiding van de in 
december te houden vrijwilligersbijeenkomst is 

stopgezet. Besluiten die wij met pijn in ons hart ge-
nomen hebben, maar zoals wij steeds hebben 
aangegeven: de gezondheid van onze leden 
staat op de eerste plaats. Wat nog wel in de 
planning staat, is de nieuwjaarsrecep e in janu-
ari 2022. Verderop in dit katern vindt u de uit-

nodiging hiervoor. In de bestuursvergadering van 
december vindt een eerste gedachtenwisseling 
plaats voor het ac viteitenplan voor 2022. 

Van de bestuurstafel 

Landelijk nieuws 
Zoals u wellicht in de media hebt gelezen, wordt er druk uitgeoefend op het kabinet en de leden van de 
Tweede Kamer om indexa e van de pensioenen in 2022 te realiseren.  
De Koepel Gepensioneerden, waarbij de ASVA is aangesloten, hee  over dit onderwerp samen met ande-
re ouderenorganisa es al diverse brieven naar het kabinet en de Tweede Kamer gezonden.  
Specifieke informa e vindt u op de website van de Koepel Gepensioneerden: 
www.koepelgepensioneerden.nl of bezoek de website van de ASVA en klik door naar de website van Koe-
pel Gepensioneerden. 

Voor het overzicht van de zorgpremies en de ASVA-ledenkor ngen zie www.asv-alphen.nl. 
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Uitnodiging nieuwjaarsrecep e 
Het ASVA-bestuur nodigt u hierbij uit 

voor onze nieuwjaarsrecep e. 
Deze wordt gehouden op dinsdag 11 januari 2022 

van 15.00 – 17.00 uur. 
U bent van harte welkom om met ons te toosten 

op het nieuwe jaar 
bij Restaurant Millennium (voorheen ‘De Vrienden’), 

Uranusstraat 500, 2402 CG Alphen aan den Rijn. 
Let op: QR-code en iden teitsbewijs verplicht! 

Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert u over noodsitua es, bijvoorbeeld bij een gro-
te brand, een rookwolk met gi ige stoffen of terroris sche aanslag. Om mensen van 75 jaar en ou-
der beter te waarschuwen en te informeren bij noodsitua es, voert de overheid de NL-Alert cam-
pagne ‘Laad ‘m op en laat ‘m aan’. De campagne legt mensen van 75 jaar en ouder uit waarom het 
verstandig is om de mobiele telefoon aan te laten staan om NL-Alerts te ontvangen. 

Communicatietoolkit NL-Alert: Laad 'm op en laat 'm aan  



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 
Coördina e Lief en leed KBO: Loes Ru en, telefoon (06) 496 783 98  

KBO-PCOB-katern 

Met pijn in het hart   
Wat heerlijk dat we het gewone leven weer konden 
oppakken. Wat was het fijn om elkaar weer te ont-
moeten. We zaten alweer boordevol plannen! 
En dan de persconferen e van vrijdag 12 novem-
ber….We worden weer teruggeworpen. Nederland 
gaat weer gedeeltelijk op slot om te voorkomen dat 
mensen te veel met elkaar in contact komen en el-
kaar besme en met het coronavirus. 
Dus gelden er tot (ten minste) 4 december allerlei 
beperkende maatregelen. Maatregelen die ook op 
onze ac viteiten voor de komende jd hun weer-
slag hebben. 
Ac viteiten zoals de ochtend waarbij wij de bezor-
gers van de bladen zouden bedanken voor hun in-
zet, maar ook de kerstviering.  
Het aantal besme ngen neemt ook in onze ge-
meente toe en daarom vinden wij het niet verant-
woord deze ac viteiten te organiseren. Wij betreu-
ren uiteraard deze beslissing maar zijn ervan over-

tuigd dat gezien de nega eve ontwikkelingen geen 
ander besluit mogelijk was. 
 
Door bovenstaande donkere berichtgeving zouden 
we bijna vergeten dat we aan het einde van deze 
maand het feest vieren van het Licht. Licht dat het 
donker overwint. 
Laten wij iets van het Licht ervaren! 
Mede namens mijn collega-bestuursleden wens ik 
u en jou pre ge kerstdagen en een Zalig Nieuw-
jaar. 
 
 
Gerard Ammerlaan, voorzi er KBO, namens bestu-
ren 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 
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Nieuws van de ac viteitencommissie  

De soos (KBO) 
De soos gaat gewoon door, wel blijven we anderhalve meter afstand van elkaar houden. In 

de Jozefzaal moet dat mogelijk zijn. 
De prijsuitreiking van de klaverjas-compe e is gepland op 21 december; het is nog on-
zeker of dit kan doorgaan. Anders kunnen we dit verschuiven naar januari. 

Door de nieuwe coronamaatregelen zijn wij tot onze spijt genoodzaakt om de kerstviering te annuleren. 
Het is onverantwoord om ervan uit te gaan dat de situa e na de voorgestelde drie weken zo ver verbe-
terd is, dat we dat allemaal onbezorgd kunnen laten gebeuren of vieren.  
 
De bezorgersochtend, die we gepland hadden op zaterdag 11 december, kan ook niet doorgaan. De be-
zorgers hebben inmiddels een passende en lekkere a en e ontvangen. Onze dank is groot aan deze 
mensen, die ervoor zorgen dat het Seniorennieuws iedere maand weer bij u in de brievenbus valt. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Op dinsdag 11 januari vanaf 13.30 uur (indien het weer mogelijk is, voor wat 

betre  corona), willen wij u uitnodigen voor een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in de 
Jozefzaal. Als u twijfelt of deze ac viteit wel zal doorgaan, kunt u contact opnemen met 
Betsie Stapper, (0172) 65 05 76. 
Het is belangrijk dat u uw QR-code bij u hebt!  
Ineke Hoogervorst 

Jarigen 
103 jaar: 
Mevr. M. Plompen-Aarts (KBO)   31-01 
95 jaar: 
Mevr. H. Willemse-van de Rest (PCOB)  14-12 
Mevr. J. de Wind-van Zijl (PCOB)   22-12 
Mevr. A.M. Boere-Captein (KBO)   28-12 
90 jaar: 
Mevr. J. Hoogendijk-Hoogerbrugge (PCOB) 21-12 
Mevr. K.H. Ravesloot-Bierling (PCOB)  29-01 
85 jaar: 
Mevr. J.C. Koelewijn (KBO)     05-12 
Mevr. A.K.C. Volgering-Rekelhof (KBO)  16-01 
Mevr. E.P. de Geus-Blom (PCOB)   27-01 
80 jaar: 
Mevr. Pennings (KBO)    01-12 
Mevr. W. Peters (KBO)    04-12 
Mevr. C.B. Tack-de Wilde (KBO)   13-12 
Mevr. T.N.C. Zweekhorst (KBO)   15-12 
Dhr. H. v.d. Heijden (KBO)    21-12 
Dhr. W.M. Hijman (KBO)    27-12 

Mevr. A. Tromp-de Vos (PCOB)   28-12 
Mevr. P.G. Stakenburg-van Kooij (PCOB)  24-01 
A.M. Meeuwsen (KBO)    30-01  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Jubilea 
55 jaar getrouwd: 
Echtpaar Van Reenen-van Beek (PCOB)  14-12 
Gefeliciteerd met dit heuglijke feit. 
 
Overleden 
Mevr. A.M. Remme-Visser (PCOB)   20-10 
Mevr. H.J. Verbij-Droogh (KBO)   31-10 
Mevr. C.E. Quaak-Murre (PCOB)   03-11 
Dhr. C. Bos (PCOB)     12-11 
Dhr. A. Berkenbosch (PCOB)   14-11 
Mevr. W. Plomp-Reijneker (PCOB)   19-11  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 

Lief en leed 
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UIT Agenda 
A ankelijk van de coronamaatregelen kunnen de hieronder genoemde ac viteiten vervallen of worden 
aangepast. 
 
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. 
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 13.30 uur soos in de Jozefzaal, Paradijslaan 3. 

Het licht 
“Er moet licht komen” -  en er was licht.  

De lichtbron van de zon overdag en bij donkere momenten een 
toorts, fakkel, olie- en vetlampjes, 700 jaar v. Chr. de kaars. In de 
18de eeuw de kaars met lont, kaarslantaarn, kroonluchter, gas-
licht, carbidlamp, petroleumlamp, gloeilamp en nu de ledverlich-

ng. Voor ons, als ouderen, de plintverlich ng. Een licht bij be-
weging, een prach ge oplossing. Geen lucifer aansteken of een 
knop omdraaien. Er is licht. 

Met kerst mogen we vieren dat het licht in ons hart is gekomen. De geboorte van Jezus, al 
2021 keer. Hij zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de 
duisternis, maar hee  licht dat leven gee .’ ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een 
licht op mijn pad.’ (Psalm 119:105)  
Wij wensen u pre ge kerstdagen en alvast een zalig, gelukkig nieuwjaar. 
 
Dick Tempelaar, voorzi er PCOB, namens besturen KBO-PCOB  
 
 

Kerstzangmiddag 
De Kerstzangmiddag op donderdag 9 december as. in de Sionskerk gaat NIET door.  
Gelet op het aantal besme ngen door Covid-19 en de genomen maatregelen door het 
kabinet, lijkt het ons als bestuur niet verstandig om de Kerstzangmiddag te laten door-
gaan.  
We hopen op betere jden! 
 
Bestuur PCOB 



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 is gecanceld 
Het OSO-bestuur hee  helaas moeten besluiten om de OSO-Seniorenbijeenkomst die gepland stond op woensdagmiddag 17 
november niet door te laten gaan. De reden was uiteraard het toenemend aantal besme ngen en de grote onzekerheid in 
de komende jd. Het OSO-bestuur hee  zijn verantwoordelijkheid genomen en wil voorkomen dat de ruim honderd deelne-
mers die zich voor deze bijeenkomst hadden opgegeven, risico zouden lopen op besme ng of erger. Natuurlijk zijn alle deel-
nemers jdig op de hoogte gesteld van deze moeilijke beslissing. 
 

Beleidsplan 2022-2025 
Eind september hee  het OSO-bestuur een hele dag vergaderd 
over de huidige gang van zaken, de wijze van samenwerking en 
over de plannen voor de komende jaren. Deze zg. ‘heidag’ werd 
door een externe communica edeskundige (Marina Kapteyn) 
voorbereid en begeleid. Mede op basis van de resultaten van 
deze heidag werden de eerste lijnen uitgezet van een nieuw te 
formuleren beleidsplan 2022-2025. Het oude meerjaren-
beleidsplan liep tot eind 2020 en het wordt dus hoog jd om 
een nieuw beleidspan voor de komende jaren te formuleren én 
vast te stellen. 
 

KBO-Boskoop 
Al een aantal jaren hee  KBO-Boskoop een zetel in het OSO-
bestuur. Maar het lukte hen niet al jd om onze bestuursverga-
deringen bij te wonen. Ingrid Rogaar is begin dit jaar voorzi er 
van KBO-Boskoop geworden en samen met haar collega-
bestuurslid Vera Groen lukt het nu wél om ac ef deel te nemen 
aan de OSO-bestuursvergaderingen.  
KBO-Boskoop is een ac eve vereniging met een groot aantal 
leden en een gevarieerd programma voor 50-plusssers in Bos-
koop.  
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Commissie Wonen  
Nieuw lid 
In de vergadering van de commissie Wonen op don-
derdag 21 oktober hebben we kennis gemaakt met 
Hans Oskamp. Die kennismaking beviel 
wederzijds zo goed dat besloten werd 
Hans per direct te benoemen tot lid 
van de commissie. Hans hee  van 1969 
tot 2010 bij de gemeente Alphen aan den Rijn ge-
werkt: aanvankelijk als ontwerper openbaar gebied, 
de laatste jaren werkzaam op het gebied van ont-
wikkeling en uitgi e van bedrijfsterreinen.  
Nog twee vacatures 
Er zijn nu nog twee vacatures:  
Secretaris m/v. Eind 2021 neemt Bob Koning af-
scheid als secretaris van de commissie. 
Van de secretaris wordt verwacht dat hij/zij elke 

maand de agenda van de commissievergadering 
voorbereidt. De secretaris houdt ook de ingekomen 
en uitgaande stukken bij en verzorgt de correspon-

den e van de commissie. Aan het eind 
van het jaar maakt de secretaris een 
jaarverslag van de ac viteiten van de 
commissie. 

Webredacteur m/v. Hij/zij houdt de website Mijn-
huisvanmorgen.nl inhoudelijk bij, vult deze aan en 
breidt deze waar nodig uit. Hij/zij hee  een goede 
kennis van de ontwikkelingen op het gebied van 
bouwen en wonen voor senioren en een behoorlij-
ke taal-en spellingvaardigheid. De webredacteur is 
lid van de commissie Wonen en onderhoudt een 
goed contact met de webmaster, die de technische 
zaken van de website verzorgt. 

Commissie Zorg & Welzijn 
Zorgpremies weer omhoog 
Dit is iets waar we allemaal weer mee te maken krijgen. Het kabinet verwacht dat de basisverzekering 
met ongeveer € 31,00 per jaar gaat s jgen. Daarmee zou de gemiddelde maandpremie van een basis-
verzekering uitkomen op € 125,75. Voor de lagere inkomens wordt de premies jging gecompenseerd 
door een s jging van de maximale zorgtoeslag. Het eigen risico blij  komend jaar € 385,00. Maximale 
eigen bijdrage voor geneesmiddelen € 250,00. 
Wat kunnen wij zelf doen? Vóór 12 november 2021 hebben alle zorgverzekeraars de premie voor hun 
basiszorgverzekering bekendgemaakt. Tot 31 december hebt u de gelegenheid tot opzeggen. Vóór 31 
januari moet u een nieuwe verzekering hebben afgesloten. 
De inhoud van het basispakket is bij iedere zorgverzekeraar gelijk, maar in de manier waarop je de zorg 
vergoed krijgt, zit een belangrijk verschil. Er is een naturapolis of res tu epolis. Bij een naturapolis hee  
de verzekering contracten afgesloten met verschillende zorgverleners. Res tu epolis is duurder, maar 
hier hebt u volledige keuzevrijheid. 
Ook is het belangrijk om op te le en bij het afsluiten van een aanvullende verzekering of die voldoet aan 
uw eisen. Kraamzorg kan er wel uit, maar meer fysiotherapie zou wenselijk zijn. Veel verzekeringen heb-
ben een zogenaamde ouderenpolis. Collec eve kor ng kan voordeel opleveren. 
Belangrijke site’s zijn onder meer: www.zorgpremiekor ng.nl en www.zorgkiezer.nl en consumenten-
bond.nl/zorgalert .Neem hier even de jd voor; het kan u echt geld besparen. Hebt u nog vragen, dan 
kunt u ons al jd bellen. 
Lyda de Jong 
T: (0172) 43 61 32 
l.edejong@ziggo.nl. 
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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




