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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 maartnummer 2022 uiterlijk 10 februari bij de redac e van Seniorennieuws. 
Graag als Word-bestand via e-mail. Het maartnummer verschijnt in week 9. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 

Algemeen katern 
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De redac e wenst u ondanks de coronabeperkingen voor 2022 meer begrip tussen jong 
en oud, wat bijdraagt aan een gelukkiger toekomst voor iedereen. 
Het nieuwe kabinet is inmiddels geïnstalleerd met een nieuwe bestuurscultuur. In het co-
ali eakkoord staat onder meer het verhogen van het minimumloon en bijstandsuitkerin-
gen met de aantekening dat de AOW hiervan wordt losgekoppeld.  
Is dat de nieuwe bestuurscultuur van dit kabinet? Hoge infla e en de loskoppeling van de 
AOW-afspraken beloven voor ons senioren niet veel goeds!  
De redac e 

Seniorennieuws wenst voor u allen een beter 2022! 



Column 

Omaquiz 
Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik in af-
wach ng van de ‘Grote Omaquiz’. Hopelijk is de 
lockdown voorbij als u dit leest, maar nu is dat 
nog niet zo. En het betekent dat ons familie-uitje 
dit weekend niet doorgaat. 
Ook vorig jaar was dat het geval. We weken uit 
naar het internet en gingen zoomen. Om te voor-
komen dat deze happening zou leiden tot één 
groot door elkaar gekakel, verzonnen enkele 
kleinkinderen de Omaquiz. Het werd een groot 
succes. 
Mijn moeder overleed drie jaar geleden op 99-
jarige lee ijd en op de dag dat ze 100 zou zijn 
geworden, huurden we een B&B in haar woon-
plaats, het dorp waar mijn zus en ik opgroeiden 
en de kleinkinderen talloze malen gelogeerd 
hebben. We gingen uit eten in een vertrouwd 
etablissement, deden spelletjes, borrelden, wan-
delden en lachten heel wat af. Oma zou ervan 
genoten hebben. We memoreerden dat als ze de 
100 had gehaald, de burgemeester niet had mo-
gen komen om haar te feliciteren. Van die offici-
ële flauwekul moest ze niets hebben, had ze al-
vast aangekondigd. We besloten het uitje jaar-
lijks te herhalen. Maar nu dus weer even niet. 
Dat ieder hier enthousiast over is, zegt iets over 
oma. Ze was erg invoelend (al dacht ik daar als 
puber soms anders over), modern in haar op-
va ngen en had al jd een luisterend oor voor 
wie dat nodig had. Je kon bovendien vreselijk 
met haar lachen. Tot op hoge lee ijd de slappe 
lach kunnen krijgen, dat is een mooi geschenk. 
Ik kijk naar haar foto en denk: wat zou je lol heb-
ben gehad als je wist dat we een Omaquiz speel-
den. Die internetquiz ging overigens niet alleen 
over haar, maar op een of andere manier hield 
alles wel verband met haar leven. Stukje geschie-
denis, beetje geografie, wat taalkennis. Ik ben 
benieuwd wat ze er dit jaar allemaal bijslepen. Ik 
kan het iedereen aanbevelen en ik wens ook ie-
dereen de herinnering aan zo’n oma.  
 
     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 € 15,00 
tel. (0172) 49 37 37, Info: 
h ps://www.parkvilla.nl/filmhuis/  

Zo 20/02 Royal Opera House 21/22: Romeo en Julia 
Romeo en Juliet is een moderne klassieker uit het balletrepertoire, sinds 
de crea e van Royal Ballet directeur Kenneth MacMillan en de première 
in 1965. In deze speciale Valen jnsdag-uitvoering proberen de gedoemde 
geliefden Julia Capulet en Romeo Montague, twee jongelingen uit elkaar 
vijandig gezinde families, hun weg te vinden in het kleurrijke en levendige 
Verona van de Renaissance. Het orkest is van het Royal Opera House. 
Tijdsduur: 3 uur en 25 minuten, inclusief 2 pauzes. 
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. Wilt u er 
zeker van zijn dat iets doorgaat, kijk dan op de
website: www.wijkcentrumswaenswijk.nl. 
Nog beter: beschikt u over een mailadres? Geef 
dit door aan:  

secretaris@wijkcentrumswaenswijk.nl dan ontvangt u 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 mcjmeijer@casema.nl. 
Uw oplossing dient uiterlijk 10 februari binnen te zijn. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden! Ditmaal is er helaas 
geen prijs beschikbaar. 

Horizontaal: 
1 Pas op, daar krijg je schrale lippen van 
(13); 13 Inwendig gezwel; 14 Ongezuiverd 
oliezuur; 15 Vogel; 16 Deel van een fuik; 18 
Hooghar ge houding; 19 Frisdrank; 21 Tele-
visiezender; 23 Vroegere bewoner van 
West-Europa; 26 Middelbaar Technisch 
Onderwijs; 27 Overal; 29 Dwingen; 30 
Voornaam van modeontwerper Lagerfeld; 
31 Bijbels figuur; 33 Jongensnaam; 34 Da-
gelijks voedsel; 35 Militaire poli e; 36 Deel 
van Flevoland; 38 Op welke manier; 39 Ne-
on; 40 Vreemde taal; 41 Manier; 42 Daar; 
44 Grof; 46 Elas citeit; 47 Soort zeilboot; 
48 Voegwoord; 50 Zeevogel; 52 Vervoer-
middel; 54 Plaats in Gelderland; 55 Influen-
za; 57 Zangstuk; 58 Kunstproduct; 59 Vol-
daan; 61 Regieaanwijzing; 62 Kosten koper; 
63 Adviesorgaan; 64 Deel van het gezicht; 
66 Gedaan en laten; 67 Grondige hekel; 70 
Ver cale maat; 72 Veel grover dan een 
wespentaille (13). 
Ver caal: 
1 Deel van een fiets; 2 Nachtspiegel; 3 Pro-
feet; 4 Achtervoegsel; 5 Beddengoed; 6 
Europees Parlement; 7 Boksterm; 8 Lansier; 
9 Teken; 10 Vreemde tel; 11 Voegwoord; 
12 Deel van een atoomkern; 15 Kopen op 
de markt (11); 17 Nauwelijks; 20 Manne-
quin van het pla eland (11); 22 Vod; 24 
Toneeltekst; 25 Beursterm; 26 Chinese 
staatsman; 28 Oogglas; 30 Ongewenste 
plooi; 32 Vreemde taal; 34 Vloer; 37 Regen-
scherm; 38 Raamscherm; 43 Deel van een 
schoorsteen; 45 Bijbels figuur; 47 Plaats in 
Noord-Brabant; 49 Meisjesnaam; 50 Ar -
kel; 51 Papegaai; 53 Zenuwtrek; 55 In vei-
ligheid gebracht; 56 Vouw; 59 Wild dier; 60 
Levenloos; 63 Muziekvorm; 65 Gemeente-
lijke Geneeskundige Dienst; 68 Firma; 69 
Muzieknoot; 70 Hare Majesteit; 71 Over-
dreven.   
Oplossing uit nr. 10: 
STRIKVRAAG – UITDRAGERIJ – TEGEN-
SPOED – TOUWSLAGER 
Winnares van de bloemenbon: 
A.C. van 't Wout. 

Rijbewijskeuringen - verplicht vanaf 75 jaar  
Welke stappen zet u bij een rijbewijskeuring. Eerst haalt u bij de gemeente de beno-
digde papieren Gezondheidsverklaring op. Voor deze verklaring betaalt u 
€ 37,80. Deze vult u vervolgens in en stuurt ze op naar het CBR. Aangeraden wordt 
dit formulier aangetekend te versturen omdat er nog al eens formulie-
ren zoek raken bij het CBR. Als u 75 jaar bent geworden, zorg dan 
minstens vier maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw 
huidige rijbewijs dat u de zaken rond de Gezondheidsverklaring re-
gelt, gezien de wach jden bij het CBR. 
Na verloop van jd ontvangt u het formulier van het CBR retour. Er bestaat ook een 
mogelijkheid om de Gezondheidsverklaring online in te vullen. Voor informa e daar-
over kunt u terecht op de website van het CBR www.cbr.nl. 
Als dit formulier in uw bezit is, kun u uitsluitend telefonisch een afspraak maken met 
S ch ng Media Partners Nederland via (071) 572 84 34.U kunt op werkdagen bellen 
van 8.30 uur tot 17.00 uur. Keuringen vinden plaats in de Bron, Troubadourweg 2, 
Alphen aan den Rijn op woensdag van 9.00 tot 12.30 uur. 
Op de dag van de keuring neemt u mee: de keuringsformulieren van het CBR, een 
door de apotheek verstrekt recent (niet ouder dan 14 dagen) medicijnenformulier, 
urine in een urinecontainertje, deze is te verkrijgen bij uw apotheek of huisarts en 
verder de bril die u draagt bij het autorijden en uw rijbewijs. Voor de keuring betaalt 
u op vertoon van uw ledenpas € 27,50 voor een rijbewijs BE en € 50,00 voor een 
groot rijbewijs. Niet leden betalen € 30,00 en € 50,00. Er kan uitsluitend gepind wor-
den en niet meer contant worden betaald. 
Hebt u vragen  over het invullen van de Gezondheidsverklaring, dan kunt u contact 
opnemen met een VOA. Tegenwoordig mag men ook gekeurd worden door een 
huisarts. Bij deze keuring kunt u geen aanspraak maken op een kor ng. 
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Apotheker Sonja Keizers gee  antwoord 
op vragen over medicijnen  

Zo voeg je de boosterprik toe aan de CoronaCheck-app 
Het vaccina ebewijs van de boosterprik moet je zelf in de CoronaCheck-app toevoegen om een geldige 
QR-code te kunnen ontvangen. Dat geldt ook voor je herstelbewijs of testbewijs. Hoe je dat doet, leg-

gen we hieronder uit. 
Boosterprik toevoegen 

Open de CoronaCheck-app. Je ziet nu jouw eerder ge-
kregen vaccina ebewijs staan, met daarachter twee 
doses (heb je het Janssenvaccin gekregen? Kijk dan 
hieronder.). 
Druk op het plusteken (+) rechts boven. 
Druk op Vaccina ebewijs. 
Log in met je DigiD. 

Vervolgens zie je een overzicht van alle prikken die je hebt 
ontvangen. Druk op Maak bewijs. 
Je vaccina ebewijs is toegevoegd aan de app, er staan nu drie 
doses in het scherm. Je kunt de datum van je prikken contro-
leren door naar het tabblad Interna onaal te gaan, rechts 
bovenin. Je ziet dan:  
Datum van prik (dosis 1/2); Datum van prik (dosis 2/2); 
Datum van prik (dosis 3/3) 
Boosterprik na Janssenvaccin 
Voor het Janssenvaccin werken de bovenstaande stappen 
hetzelfde, alleen heb je na het toevoegen van de boosterprik 
in plaats van drie prikken een aantal van twee prikken in de 
app staan. 

Open de CoronaCheck-app. Je ziet nu de eerder gekre-
gen vaccina es staan. Hier staat één dosis achter. 
Druk op het plusteken (+) rechts boven. 
Klik op Vaccina ebewijs. 

 Log in met je DigiD. 
Vervolgens zie je een overzicht van alle prikken die je hebt 
ontvangen. Klik op Maak bewijs.  
Je vaccina ebewijs is toegevoegd aan de app, er staan nu 
twee doses in het scherm.  
In het tabblad Interna onaal zie je nu:  

Datum van prik (dosis 2/2); Datum van prik (dosis 3/3) 
Papieren bewijs toevoegen 
Heb je een papieren vaccina ebewijs? Daar staat een code op 
die je kunt invoeren in de CoronaCheck-app. Volg de onder-
staande stappen:  

Open de CoronaCheck-App. 
Druk op de drie streepjes (het menu) links boven. 
Druk op Papieren bewijs toevoegen. 
Druk op Volgende. 
Vul de le ercombina e in en druk op Volgende. 
Volg de overige stappen in de app. 

Je papieren bewijs is nu toegevoegd aan de app. 
Herstelbewijs toevoegen 
Heb je een coronabesme ng gehad? Ook je herstelbewijs 
moet je handma g toevoegen aan de app.:  

Open de CoronaCheck-app. 
Druk op het plusteken (+) rechts boven. 
Klik op Herstelbewijs. 
Log in met je DigiD. 

Vervolgens zie je een overzicht met jouw herstelbewijs. Klik 
op Maak bewijs. Je herstelbewijs is toegevoegd aan de app. 
Testbewijs toevoegen 
Heb je een nega eve testuitslag ontvangen? Je testbewijs kun 
je zelf in de app toevoegen via de deze stappen:  

Open de CoronaCheck-app. 
Druk op het plusteken (+) rechts bovenin. 
Klik op Testbewijs. 
Log in met je DigiD. 

Vervolgens zie je een overzicht met jouw testuitslag en het 
testbewijs. Klik op Maak bewijs. Je testbewijs is toegevoegd 
aan de app.      Bron: Plusonline 



Seniorennieuws — februari 2022 — nr.1           5 



6           Seniorennieuws — februari 2022 — nr.1 



Seniorennieuws — oktober 2021— nr.8           15 

Zo voorkomt u een bevroren waterleiding 
Als de temperatuur daalt tot onder nul, kan ook het water in uw waterleiding bevriezen. Dat kan ver-
velende gevolgen hebben, zoals lekkage en hoge kosten voor repara e. In dit ar kel leest u hoe u het 

bevriezen van waterleidingen kunt voorkomen.  
Als het ’s nachts hard gevroren hee , kan het gebeuren dat er ’s morgens geen water uit de kraan komt. Dat is een teken dat 
het water in uw waterleiding bevroren is. Heel vervelend, maar dat gaat vanzelf weer over als de temperatuur weer s jgt. 
Veel erger is het als uw waterleiding kapotvriest. Het water kan dan uit de leiding stromen als het ijs smelt en lekkage veroor-
zaken, waardoor waterschade kan ontstaan. Het herstellen hiervan kost veel geld. 
Tips om bevriezing te voorkomen: 

Isoleer de leidingen of pak ze in 
Pak de watermeter in 
Houd de warmte binnen 
Zet de thermostaat niet te laag 
Laat weinig gebruikte leidingen leeglopen 

 
Zijn uw leidingen toch bevroren? 
Controleer eerst of uw buren nog stromend water hebben. Is dat het geval, dan zijn uw leidingen inderdaad bevroren. 
Draai de hoofdkraan dicht. 
Controleer de leidingen op scheurtjes. Vindt u een beschadiging? Schakel dan direct een loodgieter in, voordat het ijs kan 
gaan smelten. 
Vindt u geen scheurtjes? Laat de leidingen dan ontdooien door er opgewarmde doeken omheen te binden. Vervang de doe-
ken door nieuwe warme doeken als ze zijn afgekoeld. Op die manier laat u het water in de leidingen langzaam smelten en 
blij  de buis heel. Ook een föhn of een elektrische kachel kan helpen. 
Als het ontdooien is gelukt, kunt u de kranen in huis één voor één open ze en. Zo controleert u of alle leidingen vorstvrij zijn. 
Komt er weer water uit de kranen? Zet de hoofdkraan dan weer voorzich g open. Let goed op of er niet toch ergens water 
lekt. Draai in dat geval de hoofdkraan weer dicht en schakel een loodgieter in om de leiding te repareren. 
 
Bron: IkWoonLeefZorg 
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Hulp bij belas ngaangi e in corona jd 
Vanaf 1 maart 2022 kan er belas ngaangi e over 2021 worden gedaan. In verband met de voortdurende co-
ronapandemie zal het invullen van de belas ngaangi e door de vrijwillige belas nghulpen (HUBA’s) van AS-
VA/KBO/PCOB a ankelijk zijn van de in maart van toepassing zijnde coronamaatregelen. 
Hoe kunt u uw belas ngaangi e door een HUBA van de ASVA/KBO/PCOB  laten invullen en indienen? 

U kunt zich aanmelden bij de HUBA die ook vorig jaar uw belas ngaangi e hee  verzorgd. Dit kan zo-
wel telefonisch als per e-mail. 
U kunt uw mach gingscode aan hem/haar doorgeven. Deze code is opgenomen in de door de belas-

ngdienst begin 2022 in een wi e enveloppe aan u te zenden brief. 
Hebt u eind februari nog geen mach gingscode ontvangen, neem dan contact op met uw HUBA. 
Hij/zij zal deze dan voor u aanvragen. 

Hebt u niet eerder van de diensten van de HUBA’s van de ouderenorganisa es gebruikgemaakt, neem dan 
contact op met de coördinator van de ouderenorganisa e waarvan u lid bent, te weten: Anne-Marie Oudenes 
(PCOB), Frans Wamsteeker (KBO) of Peter Dobbe (ASVA). 
 
Na uw aanmelding zal uw HUBA telefonisch of per mail met u overleggen op welke wijze de belas ngaangi e 
over 2021 vanaf 1 maart en, om fiscale redenen, bij voorkeur vóór 1 april wordt ingevuld en ingediend, te we-
ten: 

Via huisbezoek: het huisbezoek moet dan wel  coronaproof kunnen plaatsvinden.  
E.e.a. kan inhouden dat a ankelijk van de in maart van kracht zijnde coronamaatregelen uw HUBA kan 
voorstellen om namens u bij de belas ngdienst uitstel van de indiening van de belas ngaangi e aan te 
vragen. 
Telefonisch: uw HUBA zal jdens een telefoongesprek de van belang zijnde gegevens met u doornemen 
en verwerken in de belas ngaangi e. 
Per e-mail: u verstrekt aan uw HUBA per mail alle voor de aangi e van belang zijnde gegevens overeen-
koms g een gemaild overzicht, die hij/zij na ontvangst verwerkt in de aangi e. 

Op welke wijze de belas ngaangi e ook wordt opgesteld en ingediend, uw HUBA zal al jd zorgdragen dat u 
een kopie van de ingediende aangi e ontvangt. 
 
De ASVA/KBO/PCOB HUBA’s in Alphen aan den Rijn zijn: 
belas ng-invulhulpen (HUBA’s) van de ASVA

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

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

 

Peter   Dobbe pgsdobbe@hetnet.nl 0172-437722 

Jan Heemskerk jancmheemskerk@gmail.com 06-14116111 

Peter van Leeuwen pw22305@gmail.com 0172-422565 

Bernard Vermeer b.vermeer@hccnet.nl 0172-472764 

Eef Warmerdam eefleny@casema.nl 0172-473426 

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

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

Frans Wamsteeker frawams@gmail.com 0172-607075 

Rijk Huisman rijk.huisman@hetnet.nl 0172-474802 

Harry Kaspers h.kaspers@ziggo.nl 0172-438418 

Anne-Marie Oudenes anne-marie.oudenes@hetnet.nl 0172-494022 

Wim Warnaar w.warnaar@hotmail.com 06-48147735 
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Volgens de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten krijgt 57 procent van de Nederlanders jdens 
zijn leven een of meer keren last van voetproblemen. Omdat we gemiddeld steeds ouder worden en 

langer ac ef blijven, s jgt het aantal voetklachten op oudere lee ijd.  

Wat zijn de oorzaken van de problemen? 
Slappere spieren en pezen. De 107 gewrichtsban-
den en 19 spieren en pezen in de voeten worden 
in de loop van ons leven wat slapper. Ze moeten 
dan harder werken om het lichaam in balans te 
houden, wat een vermoeid gevoel kan geven. 
Te krap schoeisel. Hoe meer de boel uitrekt, hoe 
meer ruimte er tussen de 26 voetbotjes ontstaat. 
De voet wordt wat langer en vooral breder, ook 
wel een ‘doorgezakte voet’ genoemd. Schoenen 
die al jd prima pasten, komen opeens (te) strak te 
zi en. Gevolg: pijnlijke, branderige en vermoeide 
voeten, overma ge eeltvorming, likdoorns, in-
groeiende teennagels of knobbels aan de grote 
tenen.  
Dunnere vetkussentjes. De vetkussentjes onder de 
bal van de voet en de hiel worden met het ouder 
worden bovendien dunner, soms met pijnklachten 
tot gevolg. Mensen hebben dan het gevoel dat ze 
op steentjes of direct op hun botjes lopen. 
Slijtage kraakbeen. Het kraakbeen tussen de voet-
gewrichten slijt, waardoor eerder s j eid, pijn en 
vergroeiingen optreden. 
Afwijkende voetstand. Een verkeerd staande voet 
– bijvoorbeeld te veel naar binnen of naar buiten 
– kan eveneens voor overbelas ng en pijn of zelfs 
een ontsteking zorgen. Soms ook voor klachten in 
de enkel, knie, heupen, de rug of de nek. 
Verminderde doorbloeding. Minder bloedtoevoer 
in benen en voeten zorgt voor een drogere huid 
en daarmee voor meer kans op kloven 
(scheurtjes) en wondjes. Die genezen bovendien 
minder snel. Hetzelfde geldt voor schimmelinfec-

es in de huid of de nagel. 
Wie loopt er extra risico? 

Diabetespa ënten hebben vaak slecht doorbloede 
voeten, met alle gevolgen van dien. Bovendien 
worden de zenuwen in hun voeten aangetast, 
waardoor ze pijn niet goed meer voelen. Een on-
opgemerkt wondje kan zo makkelijk verergeren 
en ontstoken raken. Vandaar dat diabe ci dage-
lijks hun voeten moeten controleren en eventueel 
laten verzorgen. 
Reumapa ënten hebben vaak pijn in een voet 

door ontstekingen, vergroeiingen en standveran-
deringen. Een podotherapeut kan speciale zooltjes 
maken om de druk op de voet te verlichten. 
Mensen met demen e lopen in een verwarde toe-
stand vaak heel veel, wat tot voetklachten kan 
leiden. Of ze zijn juist bedlegerig, waardoor door-
ligplekken aan de hak kunnen ontstaan. Een bijko-
mend probleem is dat demente pa ënten niet 
al jd in staat zijn pijn kenbaar te maken. Zo kun-
nen hun voetklachten soms onbehandeld blijven 
of ongemerkt verergeren. 
Vrouwen hebben in het algemeen vier (!) keer 
zoveel voetklachten als mannen. Dat komt vooral 
door de hoge hakken die zij dragen. Hoe hoger de 
hak, hoe meer de botjes, spieren, banden en pe-
zen in de voorvoet en de tenen bij elkaar worden 
geduwd. Die extra druk kan bijvoorbeeld de grote 
teen naar binnen buigen, met mogelijk pijn, een 
ingroeiende teennagel of een teenknobbel (extra 
botvorming) tot gevolg. De wrijving tussen de huid 
en schoen vergroot de kans op dik eelt en lik-
doorns. Ook worden zenuwen afgekneld. Dat kan 
voor ntelingen of een dof gevoel zorgen. 
Zolang je ze af en toe een paar uur draagt, zijn 
hoge hakken geen probleem. Liever niet te vaak. 

Wat is een ‘goed passende’ schoen? 
Die is stevig – de zool moet soepel, maar niet dubbel te 
vouwen zijn – en laat voldoende ruimte (een cen meter) 
voor de tenen. Je hoort er als het ware mee te kunnen 
‘pianospelen’ in je schoen. Aan de zijkant, bij de kleine 
tenen, moet ook nog enige speelruimte zijn. Zowel voor 
mannen als vrouwen geldt dat een hak van maximaal 
drie cen meter het beste is. Verder is het belangrijk dat 
de schoen goed aansluit op de wreef. Zo niet, dan gaat 
de voet schuiven en moet je constant je spieren spannen 
om niet uit de schoen te slippen. Dit geldt ook voor pan-
toffels. Koop schoenen al jd aan het eind van de mid-
dag, als voeten op hun grootst zijn. In een speciaalzaak 
kunt u zowel de lengte als de breedte van uw voet laten 
meten en daar de juiste maat bij zoeken. Kies niet auto-
ma sch al jd voor dezelfde maat; per fabrikant en mo-
del kan de omvang verschillen.  
 
(Lees verder op de volgende pagina) 



10           Seniorennieuws — februari 2022 — nr.1 

(vervolg van vorige pagina) 
Laat u niet verleiden door het bekende verkooppraatje dat 
een strakke schoen wel ‘uitloopt’. Uw voet vormt zich eerder 
naar uw schoen dan andersom. 
Je hoort nogal eens dat een kleine hak beter is dan hele-
maal geen hak. Klopt dat? 
Dat geldt vooral voor mensen met knie- of rugklachten. Een 
kleine hak kan dan voor ontspanning en verlich ng van de 
pijn zorgen. 
Welke klachten kun je zelf behandelen en wanneer moet je 
professionele hulp zoeken? 
Eelt ontstaat als een natuurlijke reac e op overma ge druk 
en wrijving op de huid. Een klein beetje eelt kunt u zelf voor-
zich g met een schuurpapieren eeltvijl verwijderen. Haal niet 
te veel weg en gebruik vooral geen ijzeren ‘rasp’. Daarmee 
beschadigt u de huid snel, met kans op wondjes en infec e. 
Voor alle andere voetproblemen is het verstandig professio-
nele hulp te zoeken. Dat geldt ook voor likdoorns. Bij de dro-
gist zijn diverse middeltjes tegen likdoorns te krijgen, maar 
daarmee lukt het meestal niet de dieper liggende ‘pit’ van de 
likdoorn te verwijderen en is de kans op het beschadigen van 
gezonde huid groter. Ook bijvoorbeeld schimmelnagels zijn 
prima te behandelen met een zelfzorgmiddel. 
Kan het kwaad om lang met voetklachten door te lopen? 
Gezonde voeten zijn essen eel om zelfstandig en mobiel te 
blijven. Als er niets aan de oorzaak gedaan wordt, verergeren 
de meeste voetproblemen. Een beetje eelt is niet erg, maar 
heel dik eelt kan met staan en lopen extra druk geven en 
daarom pijnlijk worden. Bovendien kan zich eronder vocht 
ophopen, met gevaar voor infec e. Ook onbehandelde lik-
doorns kunnen gaan ontsteken. Standproblemen van de voet 
hebben invloed op de houding van het hele lichaam en kun-
nen op den duur ook op andere plekken (enkel, knie, rug, 
nek) klachten geven. In het algemeen geldt: hoe langer je 
met pijn in de voet doorloopt, hoe meer jd het kost om te 
herstellen. Voor schimmelinfec es geldt bovendien dat ze 
erg besme elijk zijn. Je kunt ze gemakkelijk overdragen aan 
bijvoorbeeld huisgenoten of mensen op de sportclub. 
Wanneer ga je naar een pedicure? 
Met eeltproblemen (dik eelt, likdoorns), nagelproblemen 
(ingroeiende teennagel, schimmelnagel) en huidproblemen 
(droge huid, kloven, schimmel) kunt u terecht bij een pedicu-
re. Zij gee  ook advies over bijvoorbeeld schoeisel, persoon-
lijke hygiëne en huidverzorging. Sommige pedicures hebben 
een aantekening ‘voetverzorging bij diabe ci’ en/of 
‘voetverzorging bij reumapa ënten’. Dat betekent dat zij na 
hun mbo-opleiding bijscholing hebben gevolgd in die onder-
werpen. Er zijn ook speciale medisch pedicures. Die hebben 
een bredere opleiding en kunnen alle risicovoeten (reuma, 
diabetes, demen e, etc.) behandelen. Daarnaast meten zij 
bijvoorbeeld nagelbeugeltjes (orthonyxie) aan om de vorm 
van een nagel aan te passen en/of ingroeien te voorkomen. 

Pedicure is geen beschermd beroep. Dat betekent dat ieder-
een zich zo mag noemen. Zo zijn er steeds meer nagelstudio’s 
die pedicurebehandelingen aanbieden zonder dat ze daar-
voor geschoold zijn. Op de website www.provoet.nl vindt u 
een overzicht van de 13.500 pedicures die bij de branchever-
eniging ProVoet zijn aangesloten. Zij hebben allemaal een 
erkende opleiding tot pedicure gevolgd. Met voetproblemen 
zoals wondjes die niet uit zichzelf genezen, infec es, vreem-
de verkleuringen, chronische pijn en gevoelloosheid gaat u 
naar de huisarts. Die verwijst u zo nodig door naar een podo-
therapeut. 
Wat doet een podotherapeut? 
Een podotherapeut is een we elijk erkende paramedicus 
(iemand die op verwijzing van een arts werkt) met een hbo-
opleiding. Hij diagnos ceert en behandelt voetklachten (of 
klachten op andere plekken in het lichaam) die het gevolg 
zijn van een niet goed staande voet. Meestal gaat het om pijn
- of vermoeidheidsklachten, vergroeiingen en/of huid- en 
nagelaandoeningen. Ook diabetes- en reumapa ënten met 
erns ge klachten komen bij een podotherapeut terecht. Een 
podotherapeut hee  verschillende mogelijkheden om voet-
klachten te behandelen, zoals het aanmeten van maatwerk-
zolen, siliconen teenstukjes of nagelbeugeltjes. De taken van 
een podotherapeut en een medisch pedicure overlappen 
deels. Als een probleem te gecompliceerd is voor een me-
disch pedicure, komt een pa ënt bij een podotherapeut te-
recht. Behalve dat hij behandelt, gee  een podotherapeut 
ook advies over hoe klachten in de toekomst te voorkomen, 
bijvoorbeeld door ander schoeisel te dragen. Er zijn zo’n zes-
honderd podotherapeuten in Nederland. 
Op www.podotherapie.nl, de website van de Nederlandse 
Vereniging van Podotherapeuten, kunt u zoeken naar een 
prak jk bij u in de buurt. Neem bij een eerste bezoek al jd 
een paar veel gedragen schoenen mee. Dat helpt om een 
goede diagnose te stellen. 
Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? 
Steeds meer podotherapeuten gebruiken een digitaal druk-
meetsysteem om het looppatroon van een pa ënt te analy-
seren. Zo komen ze precies te weten waar het probleem zit 
en of inlegzolen de juiste correc e geven. Een andere ontwik-
keling is het ‘cad-cam-systeem’, waarmee twee- of driedi-
mensionale foto’s van de onderzijde van de voet worden 
gemaakt. Aan de hand daarvan freest een computer vervol-
gens een perfect op maat gemaakte inlegzool. 
 
 
 
 
 
 
 
(Lees verder op de volgende pagina) 
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Wordt een behandeling door een pedicure of po-
dotherapeut door de zorgverzekeraar vergoed? 
Behandeling door een podotherapeut zit bij de 
meeste verzekeraars in het aanvullende pakket. 
Sommige zorgverzekeraars vergoeden een behan-
deling door een pedicure of podotherapeut bij dia-
betespa ënten vanuit de basisverzekering, andere 
hebben het opgenomen in hun aanvullende verze-
kering. Reumapa ënten moeten voor vergoeding 
al jd aanspraak maken op een aanvullende verze-
kering. Overige pa ënten ontvangen geen enkele 
vergoeding voor een bezoek aan een pedicure. 
Wat kunt u zelf doen om voetklachten te voorko-
men? 

Draag passende schoenen met voldoende 
ruimte voor uw tenen en niet te hoge hak-
ken. 
Knip teennagels recht en niet te kort af (ook 
geen ronde hoekjes) ; dit voorkomt ingroei. 
Een echt nagelschaartje (in plaats van een 
nagelknipper) laat minder haaltjes achter. 
Droog uw voeten al jd goed af, vooral tussen 

de tenen. • Smeer uw voeten regelma g in 
met een voetencrème, ter voorkoming van 
een droge huid, kloven en eelt. 
Beperk een voetbad tot vijf minuten. Blij  u 
langer in het water, dan verweekt de huid, 
waardoor die extra kwetsbaar wordt voor 
wondjes of infec es. 
Op blote voeten lopen is geen probleem zo-
lang u geen klachten hebt. Bij standproble-
men is het beter om een stevige schoen te 
dragen. • Als u slippers draagt, moeten de 
spieren in uw voet hard werken om de slip-
per op z’n plek te houden. Bij veelvuldig ge-
bruik kan dat tot klachten leiden. Te kleine 
slippers veroorzaken eelt onder op de hielen. 

Dit ar kel kwam tot stand m.m.v. podotherapeute 
Dorien Ketelaars 
(www.podotherapiedorienketelaars.nl) 
en medisch pedicure Marianne Vorstermans 
(www.pedicurepurmerend.nl). 
 
Bron: Plusmagazine 

Niet alle mensen met de ziekte van Parkinson trillen  
Ouder worden is leuk, maar als je daar ook nog onderliggende ongemakken bij krijgt en je func one-
ren gaat alleen maar achteruit, dan moet je geïnformeerd worden wat oplossingen kunnen zijn. 
De organisatoren van Parkinson Café Alphen maken de ziekte van Parkinson bespreekbaar en nodigen 

daarom ook doktoren, neurologen, fysiotherapeuten en nog veel meer 
specialisten uit om u en uw partner voorlich ng te geven. Geen zielig 
gedoe, gewoon lezingen en soms een hapje en drankje voor de gezellig-
heid. Iedere vierde woensdag van de maand (doorgaans van 14:00 – 
16:00 uur) is er een informele bijeenkomst waar mensen met Parkin-
son, partners, mantelzorgers en andere betrokkenen elkaar in een on-

gedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Bovendien staan er regelma g 
informa eve presenta es op het programma. 
Je merkt op de bijeenkomsten hoe divers de ziekte van Parkinson kan verlopen. Ieder hee  op zijn eigen 
manier Parkinson. Iedereen, van beginnend tot gevorderd, is welkom in het café. Het is dan ook opval-
lend dat iedereen meedoet als er ac viteiten zijn. Dat gee  wel aan dat iedereen zich thuis kan voelen.  
Kijk op h ps://www.parkinsoncafealphen.nl of vraag inlich ngen via: 
info@parkinsoncafealphenaandenrijn.nl  
Toegang, koffie en thee is gra s. Onze bijeenkomsten worden  gehouden in: 
Buurthuis Kerk en Zanen, de Oude Wereld 51-59,.2408 NV Alphen aan den Rijn 
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10 ps om iemand met demen e beter te laten eten 
Het kan moeilijk zijn om iemand met demen e goed en gezond te laten eten en drinken. 

Dat komt omdat mensen met demen e minder goed ruiken en proeven. 
Met een kleine aanpassing lukt het misschien toch. Deze ps kunnen het verschil maken. 

Zorgt u voor iemand met demen e die minder goed eet en drinkt dan vroeger? Dan is het verstandig om te con-
troleren of er iets lichamelijks aan de hand kan zijn. Een slecht zi end kunst-
gebit of ontstoken tandvlees bijvoorbeeld kan een oorzaak zijn van slecht eten 
en drinken. Zijn er geen lichamelijke problemen? Dan kunt u eens proberen of 
onderstaande ps helpen. Helpt een p niet? Probeer dan een andere of pas 
de p aan naar de wensen van de persoon voor wie u zorgt. Met een beetje 
crea viteit en doorze ngsvermogen vindt u misschien toch een goede ma-
nier om uw naaste meer plezier te laten beleven aan de maal jd. 

1. Maak gerechten met een sterke geur. Als iets lekker ruikt, krijg je trek. Het kan helpen om daarop te le en bij 
het koken. Gekookte aardappelen hebben van zichzelf niet zoveel geur. Maar gebakken aardappelen met spek en 
een uitje ruiken heel sterk. Probeer geurige gerechten te maken in de smaak van de persoon voor wie u zorgt. 
Stoofpeertjes of appel met kaneel bijvoorbeeld. Of gebruik specerijen met een sterke geur. 
2. Geef gerechten meer smaak. Iemand met demen e proe  minder van het eten. Het kan daarom helpen om 
smaak toe te voegen. Extra zout kan helpen, maar is niet zo gezond. Kies liever voor kruiden en specerijen om 
meer geur en smaak toe te voegen. Kerrie en gember zijn prima smaakmakers. Ook verse kruiden zijn heel ge-
schikt om gerechten extra smaak te geven, zoals basilicum, bieslook, munt en peterselie. U kunt ook een beetje 
Parmezaanse kaas over soep en groenten strooien. 
3. Zorg voor een goed mondgevoel. Voor iemand die weinig smaak hee , is het gevoel in de mond extra belang-
rijk. Een eenvoudige gehaktbal kan in de mond aanvoelen als een spons. Een gepaneerde gehaktbal hee  meer 
structuur en kan beter in de smaak vallen. Of denk aan croutons in de soep of een lange vinger in het toetje. 
4. Maak gebruik van gewoontes. Houd rekening met wat iemand vroeger het liefst at. Iemand die al jd rijst of 
pasta op tafel ze e, vindt aardappelen misschien echt niet lekker. Houd ook oude tafelgewoontes zoveel mogelijk 
vast en dek bijvoorbeeld de tafel zoals men gewend is. 
5. Pureer aardappelen en groenten apart. Als het nodig is om het eten te pureren, pureer dan de onderdelen 
apart. Een klodder puree van aardappelen en witlof ziet er minder smakelijk uit dan een bolletje aardappelpuree 
naast een por e gemalen witlof. Gebruik bijvoorbeeld een ijstang of een spuitzak om van gepureerd voedsel toch 
iets leuks te maken. 
6. Laat het eten goed opvallen. Zorg dat de aandacht naar het eten toe getrokken wordt, bijvoorbeeld op een 
bord met een gekleurde rand. Gebruik het liefst een groot bord, dan lijkt de hoeveelheid eten kleiner. Zet geen 
pannen op tafel, daarin kan de persoon met demen e het eten niet zien. Gebruik liever doorzich ge schalen. 
7. Gebruik een rood glas voor water. Water in een roodgekleurd glas doet denken aan zoe gheid. Iemand met 
demen e drinkt dat eerder dan water uit een kleurloos glas. 
8. Eet samen. Als u niet gewend bent om samen te eten met de persoon voor wie u zorgt, probeer dan eens of het 
verschil maakt om dat wel te doen. Gezelligheid kan veel doen voor de eetlust. Het kan ook helpen om iemand 
anders te zien eten. Kunt u er niet al jd zijn rond etens jd, dan kunt u misschien iemand anders vragen om af en 
toe samen te eten met de persoon voor wie u zorgt. 
9. Zet de tv of muziek aan. Soms kan het helpen om het favoriete tv-programma van de persoon met demen e 
op te ze en jdens het eten. Of probeer het eens met muziek waar iemand graag naar luistert. 
10. Wees niet te streng. Gezond eten hoe  niet al jd op de eerste plaats te staan. Soms is het al heel fijn als ie-
mand met plezier begint aan een maal jd, ook als het een wat minder gezonde maal jd is. Wil de persoon voor 
wie u zorgt graag extra saus of geniet hij of zij enorm van een schaaltje vanillevla met slagroom? Wees dan niet te 
streng. Minder gezond eten is beter dan eten weigeren omdat het niet smaakt.   Bron: Ik/woon/leef/zorg 
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Wat betekent het kabinet Ru e IV voor de koop-
kracht van de senioren? 
Het zal u niet zijn ontgaan dat op maandag 10 ja-
nuari 2022 kabinet Ru e IV door de koning is be-
ëdigd. Wat betekent het aangekondigde beleid van 
dit nieuwe kabinet voor de koopkracht van de se-
nioren? Op het eerste gezicht weinig goeds. Na 
jaren s lstand voor wat betre  de indexering van 
de pensioenen wil de regering nu de AOW-
uitkeringen loskoppelen van het we elijk mini-
mumloon. De reden daarvoor is, dat bij verhoging 
van het we elijk minimumloon de rijksuitgaven te 
veel zouden toenemen. Weliswaar wordt toege-
zegd dat er compensa e zal plaatsvinden via de 
ouderenkor ng in de loonheffing, maar dat is in 
tegenstelling tot de koppeling aan het minimum-
loon geen recht. Bij ontkoppeling van de AOW aan 
het we elijk minimumloon vervalt voor de senio-
ren de laatste rechtszekerheid. Kortom: de senio-
ren staan bij het doorgaan van de plannen van dit 

nieuwe kabinet vooralsnog in de kou. Los van het 
vorenstaande loopt voor het eerst sinds jaren de 
infla e weer fors op. Bij de vaststelling van de be-
gro ng voor 2022 is daar onvoldoende rekening 
mee gehouden. In het bedrijfsleven kan dat nog 
worden gecompenseerd door hogere looneisen bij 
het afsluiten van nieuwe CAO’s. Dat is niet moge-
lijk bij gepensioneerden. Gevolg: forse koopkracht-
daling voor senioren. Conclusie: werk aan de win-
kel voor onze landelijke vertegenwoordiger 
‘Koepel Gepensioneerden’ om samen met de an-
dere landelijke ouderenorganisa es de nieuwe 
regering te bewegen om het besluit tot ontkoppe-
ling van de AOW aan het we elijk minimumloon 
terug te draaien. En daarnaast met name de min-
der draagkrach ge senioren te compenseren voor 

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

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 februari zijn jarig: 
01/02 mevrouw E.C.M Hilgersom-Wijsman 
04/02 mevrouw T. van Leeuwen 
05/02 mevrouw C. Coesel 
05/02 de heer J. Roest 
07/02 mevrouw C.A. Nagtegaal-de Jong 
09/02 mevrouw E. Schilt-Bezemer 
10/02 mevrouw M.G. Zwolle 
14/02 de heer A.H. Guldemond 
14/02 mevrouw M. Twerda 
18/02 mevrouw L. Ferran  
20/02 mevrouw N. van Ofwegen-van Varik 

22/02 mevrouw E.J. Henry-Beunder 
24/02 mevrouw A.A. van Laar 
24/02 mevrouw M.W. Wieman-van Ewijk 
26/02 mevrouw J. Kanbier-Kouwenhoven  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Overleden 
mevrouw C. Redelijkheid 
mevrouw J. Hofmans-de Jager 
mevrouw A.P. Hazewinkel  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
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Ac viteiten 
Helaas is als gevolg van de huidige corona-
maatregelen de nieuwjaarsrecep e niet 
doorgegaan.  
Ook de bestuursvergadering van 3 januari 
2022 is gecanceld. 
Wij hopen dat er vanaf maart weer ac viteiten ge-
pland kunnen worden. 
In april of mei zal er weer een Algemene Ledenver-

gadering zijn, de defini eve datum is nog niet vast-
gesteld, maar die hoort u jdig via Senioren-
nieuws. 
 
Herhaalde oproep 
Als u een jubileum hebt of in het ziekenhuis 

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

Van de bestuurstafel 

Als het aan het kabinet ligt, worden senioren nogmaals gepakt 
Voor degenen die de laatste jd geen bezoek hebben gebracht aan onze website, 
hieronder de link naar een ar kel met commentaar op het schaamteloze voorne-
men van de regering om de ontwikkeling van de AOW los te koppelen van de s j-
ging van het minimumloon. 
Een onzalig en onacceptabel plan volgens de seniorenorganisa es. Ook een flink 
aantal poli eke par jen vindt dit een verwerpelijk voorstel. 
 

h ps://www.koepelgepensioneerden.nl/2022/01/weet-je-wat-we-pakken-senioren-gewoon-nog-een-
keer/  
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De kluis van 80 kg (we noemen hem ’Opa’) 
Deze ongeveer 80 jaar oude kluis, een tafelmodel, stond al jd op kantoor en werd een aantal keren per dag ge-

bruikt. Toen ‘Opa’ niet meer nodig was, ging hij naar de familie. Daar werd hij nog 
maar zelden gebruikt, dus kwam er een nieuwe eigenaar die er een tweede sleutel bij 
liet maken, maar toen ging het mis….. 
De eigenaar probeerde met de sleutel ‘Opa’ te openen, maar dat kon hij niet verwer-
ken. Die was al bejaard, had wat slijtwerk en de olie was aan het verdrogen, dus het 
binnenwerk van het slot werkte niet mee. 
Er kwam een mannetje bij. Prima! Dan had je de juiste persoon voor het werk. De 
man was twee keer geweest. Hij kreeg het niet voor elkaar. Bij het weggaan zei hij: 
“De kluis moet naar de werkplaats om opengebrand te worden”. 
Ik hoorde dat verhaal. Dat had ‘Opa’ niet verdiend, om zo aan zijn eind te komen. Er 
moest toch een truc zijn of een list om hem open te krijgen? 

Ik ben aan het denken gegaan en meldde me bij de eigenaar, als oude ‘krullenjongen’. Met vereende krachten 
hebben we ‘Opa’ op z’n zij gelegd. Met een plankje en een zware rubberen hamer hoorde ik na twee klappen een 
geluid. He….? Wat gebeurt hier…..? Het was alsof je een munt in een automaat gooide! Sleutel erin, tweemaal 
omdraaien en ‘Opa’ was open! De eigenaar zei alleen maar: “Dat hee  mijn mannetje niet gedaan” en daar bleef 
het bij. 
Aan de binnenkant zit een afdekplaatje op het slot vastgemaakt met schroe es. Dit heb ik eraf gehaald en ja, ik 
zag het al: de klaviertjes waren verschoven. Al met al hee  het nog geen twee minuten geduurd.  
C. de Koning. 



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 

Waarvan akte!  
Jammer genoeg is Covid-19 niet gestopt in 
2021, waar we s lletjes op gehoopt hadden. 
We zijn dit nieuwe jaar zelfs begonnen met 
een lockdown en weten nog niet wanneer 
die zal eindigen. Het lijkt erop dat we met 
dit virus voorlopig moeten leven. We zijn 
benieuwd hoe het pas geïnstalleerde kabi-
net deze pandemie te lijf gaat en welke be-
leidsmaatregelen worden genomen om ook 
andere grote vraagstukken op te lossen. 
Hoe houden we de zorg betaalbaar, en 
wordt er vaart gemaakt met de bouw van 
seniorenwoningen? Zo maar een paar voor-
beelden van zaken die ons kunnen bezig-
houden. 

Daarnaast kunnen we ons zorgen maken 
over ons welzijn en dat van anderen. Is er 
voldoende aandacht voor eenzaamheid en 
armoede onder ouderen? Laten we acht ge-
ven op de ander en signaleren als het niet 
goed gaat. 
 
Gelukkig hebben we onze KBO-PCOB die, 
waar mogelijk, onze belangen behar gt bij 
de overheid en andere relevante instan es. 
Waarvan akte!  
 
Lammert Haalboom, secretaris PCOB, na-
mens 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 
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Nieuws van de ac viteitencommissie  

De soos (KBO) 
Beste KBO-leden 

Helaas zi en we nog steeds in een lockdown, waardoor we niets kun-
nen en mogen ondernemen. Dit is voor ons allemaal een heel vervelen-
de en saaie periode, maar we moeten toch nog even volhouden! Wan-
neer we weer met de soos gaan beginnen, zullen we het aan u melden. 
We hopen dat u er begrip voor hebt!  
Ineke Hoogervorst  

 
Wat in 't vat zit ….......???? 
Dit plan hadden wij als Bestuur opgevat, maar helaas kan dit nu nog niet 

doorgaan, maar zodra het weer kan, gaan 
we het organiseren: 
Samen lunchen, lijkt u toch ook leuk?  Bij 
Restaurant Bospark is dit mogelijk. 

Er is maximaal plaats voor 36 personen. 

Jarigen 
90 jaar: 
Dhr. D. van Beusekom (KBO)   24-02 
Mevr. A. Talman (KBO)    28-02 
85 jaar: 
Mevr. M.A. den Bak-Voorbergen (PCOB)  02-02 
Dhr. L.L. Zirkzee (KBO)     05-02 
Mevr. H.U. Randall-Franz (KBO)   20-02 
Mevr. C.P.C.M. Kil (KBO)    24-02 
80 jaar: 
Mevr. G.J. Tjan (KBO)    04-02 
Dhr. R. Verhorst (PCOB)    04-02 
Dhr. J.A. Jansen (KBO)    10-02 
Dhr. W.G.M. Zirkzee (KBO)    14-02 
Dhr. L. de Rek (PCOB)   
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Overleden 
Dhr. B.E. Haverkamp (KBO)    07-12 
Mevr. T.A.M. Ammerlaan-Schouw (KBO)  12-12 
Dhr. W.B.J. v.d. Salm  (KBO)    12-12 

Mevr. C. Verdel-de Visser (PCOB)   08-01 
Mevr. E.E. Prins (PCOB) 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 
Nieuwe leden (PCOB) 
Dhr. en mevr. Dijk 
Dhr. en mevr. Jochemsen-Huibers 
Mevr. L.C. Baerveldt 
Mevr. A.N. van Schaik 
Van harte welkom bij de PCOB.  

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. 

Kandidaten gezocht voor de kascommissie 2021  
 

Het bestuur van de afdeling KBO Alphen aan den Rijn is op zoek naar (nieuwe) leden voor 
de kascommissie t.b.v. het controleren van de boeken over het kalenderjaar 2021. Door-
dat we in 2021 geen algemene ledenvergadering konden houden, wil het bestuur de fi-
nanciële stukken over zowel 2020 als 2021 laten behandelen in één vergadering die we 
hopelijk dit jaar kunnen houden. Daarmee wordt dan voorkomen dat we dit jaar twee al-
gemene ledenvergaderingen moeten houden. U kunt zich aanmelden bij ieder van de be-
stuursleden. 
Als zich voor eind februari geen nieuwe leden voor de kascommissie hebben gemeld, zul-
len wij de kascommissie 2020 vragen dit werk op zich te nemen. 
Dirk Spronk, penningmeester KBO 

Le ersudoku’s 
Werken als een ‘gewone’ sudoku, maar dan met le ers in plaats van cijfers. Na correcte invulling leest u ergens (horizontaal of 
ver caal, heen of terug) een Nederlands woord 

Te gebruiken le ers:    Te gebruiken le ers:    Te gebruiken le ers:  

C – E – L – N – O – P – R – T – U  A – C – E – H – I – L– P – R – S   D – F – H – L – N – O – P – S – U   



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 
Allereerst wensen wij een ieder veel geluk en een goede gezondheid voor 2022 namens het bestuur en 
de commissies Wonen en Zorg & Welzijn. We hopen allen dat 2022 een beter jaar mag worden dan de 
afgelopen jaren. Zorg & Welzijn mag zich verheugen in een nieuw lid, mevr. Ada Renout, we heten haar 
van harte welkom. Door ziekte is onze voorzi er Kees Slingerland gedwongen zijn func e jdelijk neer 
te leggen. Gedurende die jd zal zijn taak overgenomen worden door Dick Tempelaar (vicevoorzi er) en 
Roy Wijnberg (secretaris). Het bestuur van het OSO wenst Kees sterkte toe en een spoedig herstel. 

Het OSO-lijs rekkersdebat op maandagavond 21 februari:  
Hoe seniorvriendelijk is de gemeente Alphen aan den Rijn?  

Over minder dan twee maanden, op woensdag 16 
maart as., worden de gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden. Om Alphenaren en specifiek Alphense 
senioren te helpen bij hun keuze, organiseert het 
Overleg Samenwerkende Ouderorganisa es (OSO) 
op maandagavond 21 februari in zalencentrum De 
Bron een groot lijs rekkersdebat. 
Voor het bestuur van het OSO is het nadrukkelijk de 
bedoeling om er een ac ef en dynamisch debat van 
te maken. Daarvoor is als debatleider de Zwammer-
damse organisa eadviseur Jaap Peters aangetrok-
ken. Hij zal alle lijs rekkers de ruimte geven om de 
belangrijkste voornemens uit hun par jprogram-
ma’s kenbaar te maken. Maar hij zal de lijs rekkers 
ook uitdagen om nadrukkelijk in te gaan op de voor 
senioren belangrijke thema’s als zorg, welzijn en 
wonen. Ook zal extra aandacht gevraagd worden 
voor de aandachtspunten van het OSO, namelijk: 
duurzaamheid, inclusieve samenleving, digitalise-

ring en eenzaamheid. Natuurlijk is de allerbelang-
rijkste vraag: Hoe seniorvriendelijk is de gemeente 
Alphen aan de Rijn? En hoe wordt dat zichtbaar in 
het toekoms ge collegeprogramma? 
Het programma start met een korte inleiding door 
de dagvoorzi er en een interview met twee senio-
ren. Voor en na de pauze staan enkele deba en 
tussen twee en/of drie lijs rekkers gepland. In het 
laatste halfuur wordt een tweetal kri sche Al-
phenaren, maar ook de zaal, gevraagd of de par j-
en voldoende inzicht hebben in de wensen en be-
hoe en van Alphense senioren.  
Wees er bij! Vanaf 19.30 uur bent u welkom.  
Op dit moment is nog onduidelijk welke gezond-
heidsmaatregelen op 21 februari exact van kracht 
zullen zijn. Het bestuur van het OSO zal via de ver-
schillende media laten weten als het debat niet 
door mag gaan en/of er een alterna ef mogelijk is. 
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Commissie Zorg & Welzijn 
Robo ca, al jd prak sch? Huishoudelijke hulp moet opnieuw meer afschalen 

Om nog meer te kunnen bezuinigen op de arbeidskosten van het schoonmaken, in het kader van de Wmo, hee  de gemeen-
te bedacht dat een robotstofzuiger de echte mens wel kan vervangen.  
Ooit kocht ik een ontze end dure robotstofzuiger voor mijn werkende dochter die huisdieren hee . Ik kreeg hem binnen een 
maand terug. Het basissta on moest te veel vrije ruimte hebben en bleek tevens een gevaar voor huisdieren te zijn (zie ook 
filmpjes op internet). Ook andere redenen waren aanleiding om dit cadeau schoorvoetend terug te geven. Daarom ging ik er 
zelf mee aan de slag. Het programmeren was wel even een dingetje, maar het lukte deze redelijk digitaal vaardige 65plusser. 
Het zuigresultaat voor vloeren was acceptabel. Het stof stond niet tot de plinten maar wel erop. Hoekjes en kiertjes maar ook 
meubels moeten met de tradi onele stofzuiger worden gezogen. 
De robotstofzuiger bleek moeite te hebben met drempels, kwam vast te zi en onder salontafeltjes en kasten, het lukte niet 
om langs alle poten van het meubilair adequaat te manoeuvreren. Zodra hij vast kwam te zi en, was een ‘gegil en gepiep’ 
het gevolg, totdat je hem had geholpen de hindernis te nemen. Kabels en elektriciteitssnoeren kunnen er ook voor zorgen 
dat de stofzuiger vastloopt. Kleine voorwerpen, zoals sokken, sieraden, potloden of speelgoed kunnen in de robotstofzuiger 
vast komen te zi en. Dat kan natuurlijk bij de tradi onele stofzuiger ook. Het verschil is dat je dan wel kan ingrijpen en de 
robotstofzuiger gaat gewoon zijn gang (met stagna e tot gevolg). Om deze vastlopers te voorkomen, ben je verplicht om 
zoveel mogelijk van de vloer te halen. Stoelen en klein meubilair op tafel of bank te ze en. Tijdrovend en een zware klus, dat 
gesleep met meubilair. Het is noodzakelijk dat de vloer van het huis vrij van voorwerpen is. 
De sensoren en/of cameralenzen leveren zeer regelma g stagna e op (gillen en piepen, irritant). Daar zit je dan met de robot 
op schoot om zijn ‘oogjes’ voorzich g schoon te maken met wa enstaa es. 
Tijdwinst? Alterna ef voor huishoudelijke diensten? 
Om alleen de huiskamer te laten zuigen was ruim een halfuur nodig. Je wilt daar niet bij zijn, want de herrie die hij maakt is 
enorm. Binnen een half uur zuig ik met de gewone stofzuiger de woonverdieping (keuken, badkamer, slaap- en huiskamer 
plus meubilair) grondig. De robot leverde geen enkele jdwinst op, wel ergernis. Naar andere verdiepingen of ruimtes zal de 
robotstofzuiger gedragen moeten worden (en de vloeren moeten vrij zijn), de trap zul je al jd met de gewone stofzuiger 
moeten doen. Het opvangreservoir van de robotstofzuiger moet na elke beurt leeggemaakt en gereinigd worden. 
Robot erin, mens eruit? De huishoudelijke hulp is ook een stukje menselijk contact voor (eenzame) veelal oudere mensen. 
Conclusie: de robotstofzuiger is een zeer onwenselijk alterna ef voor 
huishoudelijke hulp en levert geen jdwinst op maar wel contactar-
moede. Kwalijk, dat isolement omwille van geld ges muleerd wordt 
door de gemeente. 
Commissie OSO Zorg & Welzijn Ada Renout. 
 
Vacatures 
Penningmeester. Binnen het OSO bestuur is de penningmeester ver-
antwoordelijk voor het financiële beleid, het bijhouden van de admi-
nistra e (banken en betalingen), het opstellen van de financiële jaar-
rekening, de subsidieaanvraag bij de gemeente en de subsidieverant-
woording. Tevens houdt hij het bestuur op de hoogte van de actuele 
financiële posi e van de s ch ng. Ook onderhoudt hij contacten met 
externe rela es zoals de bank en de gemeente. Hebt u interesse in 
deze leuke vrijwilligersfunc e en wilt u het bestuur van het OSO ver-
sterken, neem dan contact op met Roy Wijnberg, tel: 06) 578 956 05. 
Wij horen graag van u.  
 
Automa seringsdeskundige. OSO Zorg & Welzijn is op zoek naar een 
automa seringsdeskundige op het gebied van zorg. Het stukje: 
'Robo ca, al jd prak sch?' laat u zien waarom. Hebt u ook ervaring 
met dit soort automa sering, meld dit dan bij: 
Lyda de Jong en/of Johan van Wijk 
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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


