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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 meinummer 2022 uiterlijk 10 apil bij de redac e van Seniorennieuws. Graag als 
Word-bestand via e-mail. Het meinummer verschijnt in week 17. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 
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Hoe gaat het verder in Nederland? Koopkracht vermindert met procenten, economische 
vooruitzichten zijn somber, pensioenen die nauwelijks worden geïndexeerd, koppeling 
AOW met minimumloon loopt uit de pas, s jgende energieprijzen, kan de verwarming 
nog een graadje lager, hogere WZO-waarde voor woningen, s jgend huurwaardeforfait! 
Wat overblij : vereenzaming.         De redac e 

Seniorennieuws signaleert een koude zomer met kopzorgen  

Algemeen katern 



Column 

Dikpikker 
Toen onze mop een mopje was, was hij aardig 
om te zien. Nu bromt hij alle dagen en bijt nog 
bovendien. Oude kinderliedjes zijn soms super 
actueel als je er een kleine draai aan gee . Let 
maar op. In dit geval heb ik het over de dickpic. 
Toen ik het woord voor het eerst op de radio 
hoorde, dacht ik dat het dikpik was. Maar alles 
moet tegenwoordig in het Engels. En dikpik is 
wat anders dan dickpic, al zijn ze nauw verwant.  
Je kunt je lelijk vergissen als je denkt dat je een 
‘buitenlands’ woord denkt te begrijpen. Op 
school leerden we al dat het Duitse ‘Der Zug don-
nerte vorüber’ niets met een zeug die voorover 
donderde te maken had, maar met de voortsnel-
lende trein.  
Het volgende vraagstuk is waarom een volwas-
sen man in vredesnaam foto’s van zijn erec e in 
het rond wil sturen. Pubers moeten nog een 
hoop leren, maar mannen? En waarom denken 
zij dat vrouwen hier opgewonden van raken? Dat 
het velen een raadsel is, bleek al gauw toen door 
de media de meest uiteenlopende specialisten 
opgesnord werden en hun gevraagd werd waar-
om mannen dat doen. De antwoorden waren al 
even divers. Machtsvertoon, narcisme, seksisme, 
de hoop op seks, verwarring willen s chten, trots 
(ja echt!), indruk willen maken of een hekel heb-
ben aan vrouwen. 
Wat was de klassieke potloodventer een eenvou-
dig mens. Ik heb er maar één gezien in mijn le-
ven, maar wel een heel echte. Ik liep met mijn al 
behoorlijk seniore moeder en zus in een s l 
straatje in Athene. Daar kwam ons een man te-
gemoet in een wijde regenjas. Net vóór hij ons 
passeerde, sloeg hij zijn jas open en jawel: een 
potloodventer. Hierop sprak mijn moeder de 
onvergetelijke woorden: Ach kerel, zie toch dat 
je ermee klaarkomt. 
Ook de ‘dikpikker’ van nu krijgt bijzondere reac-

es. Zo zag ik een plaatje van een banaan in een 
eiersnijder. Nu bromt ZIJ alle dagen en bijt nog 
bovendien.  
 
     Janny Eskes  

Hoeveel betaalt u voor 
‘Hulp in het huishouden’ vanuit de Wmo? 

Mieke Martens (Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein) 
licht een en ander als volgt toe: 
De Wmo-consulenten nemen bij de aanvragen Huishoudelij-
ke Hulp ook financiële draagkracht mee. We stellen dat een 
huishouden financieel daadkrach g genoeg is wanneer men 
een modaal inkomen hee  én daarbij geen extra uitgaven 
vanwege bijvoorbeeld schulden of extra zorgkosten. Iedere 
aanvraag is dus maatwerk, we hanteren geen keiharde 
grens. Dat mag een gemeente ook niet. 
Wat een modaal inkomen is, baseren we op wat het Nibud 
hierover zegt. Volgens het Nibud is het huidige (in 2021) 
bruto modaal inkomen € 36.500,00 per jaar. Dit is bruto 
€ 2.816,00 per maand exclusief vakan etoeslag en ne o  
€ 2.143,00 exclusief € 178,00 ne o vakan etoeslag per 
maand. 
 
Nadere regels: afwegingskader financiële draagkracht 
bij maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 
Een maatwerkvoorziening wordt alleen door het college 
verstrekt wanneer de inwoner op eigen kracht, met gebrui-
kelijke hulp, mantelzorg en hulp van andere personen uit 
het sociale netwerk echt niet in staat is tot zelfredzaamheid 
of par cipa e en ook een algemene voorziening geen uit-
komst biedt. (Memorie van toelich ng bij Wmo, ar kel 
2.3.5, 3e lid, Kamerstukken II 2013-2014, 33841, p. 148) 
 
Onderdeel van eigen kracht is financiële draagkracht. 
Bij de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp wordt deze 
meegewogen in de beoordeling als één van de aspecten van 
zelfredzaamheid. Dit wordt gedaan door breed te kijken 
naar de omstandigheden van het huishouden. Wat is het 
inkomen? Bij een gezinsinkomen hoger dan het volgens het 
Nibud modaal inkomen en wanneer er verder geen bijzon-
dere omstandigheden spelen, zou sprake moeten zijn van 
voldoende financiële draagkracht. 
Hoe zijn de verdere omstandigheden? Zijn er extra kosten, 
zoals zorgkosten? Is er beslag gelegd op het gezinsinkomen? 
Is er sprake van grote schulden met hoge aflossingsverplich-

ng? (Hypotheekschuld op de woning waar verbleven wordt 
telt niet mee, hoort bij reguliere woninglasten.) Is er sprake 
van een schuldhulpverleningstraject? 
Hebt u vragen of opmerkingen over dit ar kel, neemt 
u dan contact op met de redac e. Wij zullen uw vra-
gen dan voorleggen aan Mieke Martens. 
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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 april binnen te zijn. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden! .Er zijn 
twee prijzen te winnen: 1: twee vrijkaarten CinePlus Castellum naar keuze en 2: vier vrijkaarten lentelunch Swaenswijk. 

Horizontaal: 
1 Func e van een stemvork (13); 13 Bouws jl; 
14 Pardon; 15 Openbaar Vervoer; 16 Algemene 
Kiosk-Onderneming; 18 Speelkaart; 19 Poli e-
ke par j; 21 Deel van een dak; 23 Arabisch 
vorstendom; 26 Onderwijsvorm; 27 Kleine hoe-
veelheid vocht; 29 Bloedstelpend middel; 30 
Deel van de voet; 31 Vóór alles; 33 Nageslacht; 
34 Sterrenbeeld; 35 Radon; 36 Behoe ig; 38 
Deel van een vis; 39 Water in Friesland; 40 
Ongekleed; 41 Jammer; 42 Antwoord betaald 
(Franse a or ng); 44 Voorzetsel; 46 Losse ge-
plooide boord; 47 Vóór de middag; 48 Met een 
slee rijden; 50 Wortel; 52 Gelijk jdige afvuring; 
54 Reuk; 55 Jongensnaam; 57 Smart; 58 Ieder; 
59 Oplossing; 61 Achtervoegsel; 62 Voorzetsel; 
63 Electronisch bericht; 64 Uitsparing in een 
muur; 66 Reeds; 67 betalen; 70 Romeinse 
mantel; 72 Zo’n landbouwwerktuig is om te 
huilen (13) 
 
Ver caal: 
1 Vooraf; 2 Voorzetsel; 3 Familielid; 4 Griekse 
godin; 5 Geur; 6 Arabische Emiraten; 7 Gou-
verneur Generaal; 8 Ermee verbonden; 9 Af-
was; 10 Wandversiering; 11 Nikkel; 12 Om die 
reden; 15 De bovenburen uitnodigen om ze 
uit te horen (11); 17 Kleur; 20 Schermer in 
het klein (11); 22 Dressuurterm; 24 Individu-
eel Landbouw-Onderwijs; 25 Houding; 26 
Langs of door; 28 Psalmboek; 30 Sport; 32 
Vorstenzetel; 34 Verminderd met; 37 Nacht-
vlinder; 38 Gevuld; 43 Hoogwaardigheidsbe-
kleder in de katholieke kerk; 45 Besef; 47 
Grondboor; 49 Haal; 50 Vóór; 51 Oost-
Europeaan; 53 Vrouw van Jacob; 55 Langs-
peelplaat; 56 Kleding; 59 Stop in een wijnvat; 
60 Gevaarlijk; 63 Gravin van Holland; 65 Kin-
baardje; 68 Frank; 69 De onbekende; 70 Tele-
graaf restant; 71 Cerium. 
 
Oplossing uit nr. 02: 
SPOORBANEN – ROOKKANAAL – SLAGWER-
KER - UITKIJKPOST 
Het reiskussen is gewonnen door 
C. van Zwieten 

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 formulieren 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 regelt, gezien de wach jden bij 
het CBR. 
Na verloop van jd ontvangt u het formulier van het CBR retour. Er be-
staat ook een mogelijkheid om de Gezondheidsverklaring online in te vullen. Voor 
informa e daarover kunt u terecht op de website van het CBR www.cbr.nl. 
Als dit formulier in uw bezit is, kun u uitsluitend telefonisch een afspraak maken met 
S ch ng Media Partners Nederland via (071) 572 84 34.U kunt op 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 worden 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 huis-
arts. Bij deze keuring kunt u geen aanspraak maken op een kor ng. 
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CinePlus is terug in Castellum! 

CinePlus is de ideale gelegenheid om midden op de dag 
samen met andere filmfans te genieten van speciaal ge-
selecteerde kwaliteitsfilms. Elke eerste donderdag en 
derde dinsdag van de maand organiseert Castellum deze 
filmmiddag in de bioscoop. Een kaartje kost € 8,50 en is 
inclusief een gra s kopje koffie of thee en wat lekkers, 
voorafgaand aan de voorstelling. Een voordelig en gezel-
lig filmuitje!  
CinePlus vindt al jd ‘s middags plaats, wat betekent dat 
het rus g is in de bioscoop en dat de film is afgelopen 

voordat het donker wordt. Het geluid van de film wordt 
iets minder hard gezet dan normaal en jdens de inloop 
en uitloop staat het zaallicht wat langer aan. De bios-
coop is voor iedereen goed bereikbaar en ter plekke 
staan medewerkers klaar om te helpen waar nodig en er 
voor alle bezoekers een fijne bioscoopervaring van te 
maken. 
 
 
Op de Uitpagina vindt u de twee films van april. 
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Dit is het meest gezonde jds p om te slapen 
De beste jd is tussen en en elf uur 's avonds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar de een pas rond middernacht in slaap kan vallen, kruipt de ander het liefst om negen uur al onder 
de wol. Wat is beter voor je gezondheid? Uit onderzoek blijkt dat wanneer je op een bepaald jds p 
gaat slapen, je minder kans hebt op hart- en vaatziekten. 
De Britse Universiteit van Exeter hee  onderzoek gedaan naar het meest gezonde jds p om te gaan 
slapen. Hierbij stond de gezondheid van het hart centraal. Wat blijkt? Als je pas na middernacht je ogen 
dicht doet, dan heb je een hogere kans op hart- en vaatziekten dan wanneer je eerder naar bed gaat. De 
kans dat je dit krijgt, neemt zelfs met 25 procent toe. 
 
Lig je juist extra vroeg in bed en slaap je al voor en uur 's avonds? Helaas, volgens het onderzoek neemt 
ook dan je kans op hart- en vaatziekten toe: met 12 procent. Het blijkt dat het beste jds p tussen en 
en elf uur is. Dan zou het risico op ziekten aan hart en vaten het laagst zijn. 
 
Voor het onderzoek werden ruim 88.000 mensen onderzocht met behulp van meetapparatuur, die slaap
- en ontwaak jd meet. Op basis hiervan werd een verband gezocht tussen het begin van de slaap en het 
voorkomen van hart- en vaatziekten. Een kan ekening: er is alleen naar deze gegevens gekeken, maar er 
zijn uiteraard nog veel meer factoren die invloed hebben op je hartgezondheid, zoals voeding, beweging, 
alcoholgebruik en zelfs erfelijkheid. Tijdens het onderzoek is er niet gekeken naar slaapkwaliteit. Dat is 
ook belangrijk voor je gezondheid, want met een kwalita ef goede slaap herstelt je lichaam beter dan 
wanneer je licht en onrus g slaapt. 
 
Zonlicht 
Laat of vroeg slapen kan ongezond zijn vanwege het gebrek aan zonlicht. "Als je laat gaat slapen en laat 
opstaat, mist je lichaam signalen van de natuur, zoals de ochtendzon", zegt professor David Plans, 
hoofdonderzoeker, tegen De Telegraaf. "Dat licht helpt onze interne klok dagelijks opnieuw in te stellen. 
Doe je dat niet, dan kan dat nega eve gevolgen hebben voor je cardiovasculaire gezondheid." Er is vol-
gens hem nog meer onderzoek nodig om erachter te komen hoe dit precies werkt. 
 
Bron(nen): Telegraaf 
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Wordt je wereld steeds waziger? 
Een bril is vaak de oplossing. Maar soms is er iets 
anders aan de hand. Oogarts Manon van Hecke 
belicht de vier meest voorkomende oogziek-
ten bij 50-plussers. Met s p op één: staar. 
De meeste mensen komen er bij de op cien achter 
dat ze staar hebben. "Ze zien al een jdje minder 
goed en denken: ik moet maar eens een nieuwe 
bril. De op cien ziet dan dat staar de oorzaak is. 
Meestal volgt een verwijzing naar de huisarts, die 
weer doorverwijst naar de oogarts."  
 
1. Staar 
Een kleine opera e kan de aandoening in één klap doen ver-
dwijnen. Maar wanneer is zo’n opera e echt nodig? Van Hec-
ke: “Als er klachten ontstaan die je hinderen in het dagelijks 
leven. Je kunt verkeersborden niet meer lezen, herkent men-
sen die wat verder weg staan niet, lezen wordt steeds las ger. 
Dan is het jd voor een opera e. Er is geen hard criterium 
wanneer deze ingreep echt noodzakelijk is. Wel is het goed 
om te bedenken dat staar nooit uit zichzelf verdwijnt. ”Tijdens 
de opera e wordt de troebele lens vervangen door een kunst-
lens. De arts maakt daarvoor een piepklein sneetje – van rond 
de 2,3 millimeter – in het oog. De ingreep gebeurt vaak onder 
plaatselijke verdoving in de vorm van druppels. “Soms spuit 
de dokter een klein beetje vloeistof onder het oogslijmvlies. 
Dit is niet pijnlijk”, vertelt Van Hecke. “Volledige narcose is 
alleen nodig als iemand niet goed kan s lliggen. Dit gebeurt in 
minder dan 2 procent van de gevallen. Na de opera e doen 
we wat an bio ca in het oog, om de kans op een infec e zo 
klein mogelijk te maken.” Zelfs zonder dit medicijn is een 
staaropera e, die nog geen kwar er in beslag neemt, veilig: 
“In 98 procent van de gevallen verloopt alles zonder proble-
men. Met tweehonderdduizend ingrepen per jaar is dit in Ne-
derland de meest uitgevoerde opera e. Kunstlenzen kunnen 
een leven lang mee.” 
Zonder bril verder 
De staaropera e is een behandeling die direct een enorm po-
si ef resultaat hee : mensen zien in één klap een stuk beter. 
“Sommige mensen hebben daarna alleen nog een bril nodig 
voor het lezen”, vertelt Manon van Hecke.“ Of zelfs die niet. 
Er zijn tegenwoordig ook mul focale lenzen. Hiermee kun je 
zowel veraf als dichtbij scherp zien.” Niet iedereen komt voor 
mul focale lenzen in aanmerking; de ogen moeten er geschikt 
voor zijn, benadrukt de oogarts. Mul focale lenzen worden 
niet vergoed door de zorgverzekering. Monofocale lenzen – 
geschikt voor het kijken op één afstand: veraf óf dichtbij – 
worden wel vergoed. Manon van Hecke vindt de mul focale 

lenzen vooral een oplossing voor mensen met een hogere 
sterkte, bijvoorbeeld plus 2 of meer. “We overleggen dan met 
de pa ënt welke kijkafstand hij het meest gebruikt, zodat dat 
deel het ruimst wordt gemaakt.” Een mul focale kunstlens 
klinkt als een ul eme oplossing voor mensen die een hekel 
hebben aan hun bril of contactlenzen, ook al hebben ze geen 
staar. Maar volgens Van Hecke is het niet verstandig om zon-
der medische reden kunstlenzen te laten plaatsen. “We doen 
deze opera e alleen bij staar. Als iemand alleen van zijn bril af 
wil, zijn er andere oplossingen, zoals een laserbehandeling.” 
 

2. Maculadegenera e 
Wordt het midden van je blikveld wazig, dan zou maculadege-
nera e de oorzaak kunnen zijn. “Oneerbiedig gezegd betekent 
dit dat het netvlies aan het slijten is”, legt oogarts Van Hecke 
uit. “Het kan dan gebeuren dat je degene met wie je praat, 
wazig ziet en het koffiekopje in zijn hand juist scherp. Dit leidt 
weleens tot onbegrip bij anderen: zie je wel, zeggen ze dan, je 
kunt wél goed zien. Maar als het centrum van je blikveld wazig 
is, heb je echt een probleem.” Maculadegenera e komt vaker 
voor op latere lee ijd, meestal na het 65ste levensjaar. De 
oorzaak is nog onduidelijk, hoewel erfelijkheid een rol lijkt te 
spelen. Het is dus ople en geblazen als deze oogziekte in de 
familie voorkomt. Daarnaast is er een verband aangetoond 
met roken. Mensen die meer dan een pakje per dag roken, 
hebben vijf keer meer kans de aandoening te krijgen. Het eten 
van veel an oxidantrijke voeding, zoals groene groenten en 
vis, kan maculadegenera e juist voorkomen of remmen, óók 
als je erfelijk belast bent. 
Golvende tegels 
Maculadegenera e kun je hebben zonder het te merken. Bij 
de meeste mensen gaan de alarmbellen pas rinkelen als ze 
een wazige of grijze vlek in hun blikveld zien. “Maar daarvóór 
zijn er ook wel aanwijzingen. Het zicht wordt minder scherp 
en rechte lijnen vervormen: een deurpost is niet meer recht 
maar krom. Of de scheiding tussen tegels in de badkamer is 
golvend.” Ervaar je dit, trek dan aan de bel, adviseert Van Hec-
ke. “Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Maculadegenera e is 
een progressieve ziekte. Doe je niets, dan gaat je zicht steeds 
verder achteruit. Bij de een gaat het langzaam, bij de ander 
snel. Mensen tussen de 40 en 60 jaar van wie een naast fami-
lielid maculadegenera e hee , doen er goed aan alert te zijn. 
En als je zicht plotseling minder wordt, moet je zeker niet te 
lang wachten met jezelf te laten controleren.” 
Nat en droog 
De aandoening kent twee vormen: een droge en een na e. Bij 
beide zie je een wazige plek, maar de droge vorm, die het 
meest voorkomt, ontwikkelt zich geleidelijk: je zicht wordt 
langzaam minder goed.  
   (Lees verder op de volgende pagina) 
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(vervolg van vorige pagina) 
De droge vorm kan overgaan in de na e vorm: dit merk je 
aan een plotselinge vermindering van het zicht. De groep met 
dit type is kleiner. Oogarts Van Hecke: “Aan de droge vorm is 
helaas niets te doen, de na e vorm kan behandeld worden 
met injec es in het oog. De ziekte wordt zo tot s lstand ge-
bracht. Tot vij ien jaar geleden was dit niet mogelijk en werd 
je uiteindelijk blind.” Het middel wordt met een klein prikje 
in het oog gespoten. Van de injec e voel je niets, want het 
oog wordt verdoofd met druppels. Van Hecke: “Helaas zi en 
veel mensen voor lange jd of zelfs hun hele leven aan de 
injec es vast. De wazige plek gaat niet weg, maar bij 30 tot 
40 procent van de mensen is het totale zicht na een injec e 
iets beter. Ik heb pa ënten die al meer dan honderd prikken 
hebben gehad. Meestal worden de injec es in het begin om 
de vier weken gegeven. Als het kan proberen we de periode 
tussen de injec es steeds langer te maken. Vooral voor oude-
ren kan het zwaar zijn om steeds naar het ziekenhuis te moe-
ten komen. Meestal kiezen ze er toch voor: hoe beter je 
zicht, hoe langer je mobiel kunt blijven.” 
 

3. Diabe sche re nopathie 
(bij suikerziekte) 
Diabe sche re nopathie is een complica e van suikerziekte: 
door een teveel aan suiker in het lichaam raken bloedvaten 
beschadigd, waaronder de kleine vaten in het netvlies. De 
aandoening komt veel voor: bij 10 tot 15 procent van de 
mensen met diabetes mellitus in Nederland is na de diagnose 
een beschadiging van de vaatjes in het netvlies te zien. Ma-
non van Hecke: “Veel mensen hebben al een jd type 2-
diabetes voordat het ontdekt wordt. Van die langdurig hoge 
suikers kunnen ogen flink te lijden hebben gehad en soms is 
er daardoor al bij de diagnose sprake van diabe sche re no-
pathie. Je ziet vaak dat als de suiker langzaamaan lager 
wordt, dit een guns g effect op de ogen kan hebben.” 
Belangrijk symptoom van de ziekte is minder scherp zicht, 
maar in het begin merken mensen dat meestal niet op. Veel 
diabetespa ënten hebben sowieso last van wisselend slecht 
zien: het gevolg van hoge glucosewaarden. Daarom wordt 
van alle mensen met diabetes eens in de zoveel jd een oog-
foto gemaakt, de zogeheten fundusfoto (ook wel netvliesfoto 
genoemd). Vroege opsporing is guns g. Het proces is dan 
nog te vertragen of stop te ze en. Doe je niets, dan kun je 
uiteindelijk slechtziend worden. 
Minder lekkage 
Bij ‘milde’ diabe sche re nopathie is er meestal geen behan-
deling van de ogen nodig. Van Hecke: “Vaak zijn hoge suiker-
waarden de oorzaak. Die proberen we dus omlaag te krijgen. 
Ook een hoge bloeddruk kan een rol spelen, dus het is zaak 
ook die te normaliseren.” Is de aandoening vergevorderd, 
dan kunnen injec es een goede keuze zijn. “Dezelfde als die 

mensen met maculadegenera e krijgen. Het middel zorgt 
voor minder lekkage uit de bloedvaten.” Soms is een laserbe-
handeling de beste op e, bijvoorbeeld als de kleine bloed-
vaatjes in het netvlies afgesloten zijn, waardoor het netvlies 
minder zuurstof krijgt. Een laserbehandeling voorkomt dat er 
netvlieslosla ngen optreden of grote bloedingen in het oog. 
 

4. Glaucoom 
Een zeer erns ge oogziekte is glaucoom, ofwel een bescha-
digde oogzenuw. Oorzaak is een langdurig verhoogde oog-
druk. Van Hecke: “Daardoor vallen de randen van je blikveld 
langzaamaan weg. Als de ziekte nog niet vergevorderd is, 
vullen je hersenen de randen op. Dat doet het lichaam heel 
mooi, maar tegelijker jd is het verraderlijk: de aandoening 
wordt hierdoor vaak pas laat ontdekt.” Glaucoom, waaraan 
150.000 Nederlanders lijden, is een van de belangrijkste oor-
zaken van blindheid in de wereld. De ziekte kan in de familie 
zi en. “Veel mensen bij wie glaucoom in de familie voor-
komt, laten zich vanaf hun 40ste screenen. Dat kan bij een 
optometrist of oogarts. Ook hierbij geldt weer: hoe eerder je 
erbij bent, hoe beter. Als je gezichtsveld eenmaal beschadigd 
is, haal je het niet terug.” 
Druppelen 
Het is zaak de oogdruk te verlagen, vervolgt Van Hecke. Dat 
gebeurt met druppels. “Er zijn veel soorten waaruit we kun-
nen kiezen. Bij sommige mensen gebruiken we meerdere 
varianten tegelijker jd. Als druppels niet werken, is een ope-
ra e nodig om de oogdruk te verlagen.” Doe je niets aan 
glaucoom, dan wordt je blikveld kleiner en kleiner. Daarom is 
het belangrijk druppels te blijven gebruiken, levenslang zelfs. 
“Dat is het las ge bij deze aandoening. Want in feite hoef je 
hier niet veel last van te hebben, als je blikveld tenminste 
niet al te zeer verkleind is. Dat maakt het volhouden van 
druppelen voor sommige mensen moeilijk, omdat ze niet 
direct merken wat dit voor de ogen doet. Toch is het zeer aan 
te raden als je op latere lee ijd wilt blijven autorijden en 
fietsen en, belangrijker nog, blindheid wilt voorkomen.” 
 

Oogziekten-app 
Zien wat iemand ziet die een oogziekte hee ? Bar-

méus, zorgorganisa e voor mensen met een visu-
ele beperking, hee  een gra s app ontwikkeld: 
Zien. Met de camera op je telefoon kun je je omge-
ving bekijken door de ogen van iemand met bij-
voorbeeld staar, maculadegenera e, diabe sche 
re nopathie of glaucoom. 
 
Bron(nen): Plus Magazine 
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Mantelzorg in Weert: goed voorbeeld voor Alphen? 
 
De vergrijzing van de bevolking neemt toe en steeds meer mensen hebben zorgtaken voor familie of bu-

ren. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden of vrien-
den. Het gaat hierbij om intensieve zorg voor langere jd. Zorgen 
voor een ander voelt vaak als vanzelfsprekend, omdat het bijvoor-
beeld om uw ouders, broer, zus of een goede bekende gaat. Mantel-
zorgers, die zich belangeloos inze en voor een ander, zijn enorm be-
langrijk. Daarom ondersteunt de gemeente Weert die mantelzorgers 
zo goed mogelijk. Dat doet de gemeente samen met de professionals 

van het Steunpunt Mantelzorg (van Punt Welzijn) en een heleboel vrijwilligers. 
 
In 2018 kreeg Weert de tel ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’. In het plan Man-
telzorgvriendelijk Weert 2018-2022 staat te lezen wat er in Weert op het gebied van mantelzorgonder-
steuning al gebeurt en waar de komende jd nog extra aandacht aan wordt besteed.  
 
Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers 
In Weert zijn veel voorzieningen die mantelzorgen leuker én gemakkelijker kunnen maken. Hier kunnen 
mantelzorgers ook terecht met vragen en voor ondersteuning. 
 
Vraagwijzer 
De Vraagwijzer van de gemeente Weert maakt mantelzorgers wegwijs in de wereld van regelingen en 
voorzieningen, ook op het gebied van mantelzorgen. De Vraagwijzer onderhoudt contact met alle moge-
lijke aanbieders op deze gebieden en is op de hoogte van de gegevens in de sociale kaart. De medewer-
kers van de Vraagwijzer informeren en adviseren gra s, stellen het belang van de mantelzorger centraal 
én stellen privacy daarbij voorop.  
 
Steunpunt Mantelzorg 
Bij het Steunpunt Mantelzorg van Punt Welzijn staat een deskundig team voor u klaar. Zij informeren 
mantelzorgers graag over wet- en regelgeving, voorzieningen, bijeenkomsten en vormen van waarde-
ring. Een afspraak met een mantelzorgondersteuner is gra s en kan bij de mantelzorger thuis plaatsvin-
den. 
Bron: h ps://www.weert.nl/mantelzorg 
 
Naschri  redac e: 
De redac e werd hierover ingelicht door een van onze lezers, zelf mantelzorger die in 
Alphen woont maar zijn jeugd in Weert doorbracht. In Alphen werd hij als mantelzorger 
heel vaak van het kastje naar de muur gestuurd, moest zelf uitvinden waar hulp kon 
worden verkregen, kreeg moeilijk contact met mede-mantelzorgers, enzovoort. Zou dat 
niet beter kunnen? Gemeente: kijk eens hoe in Weert met deze problema ek wordt 
omgegaan en doe er uw voordeel mee!!!! 
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UIT Agenda 
Koffiemiddagen OSO Ouderen voor ouderen, elke tweede zondag van 15-17.00 uur in het restaurant van buurthuis AquaRijn aan 
de Cantharel 10 en elke vierde zondag 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 Ouverture, Wielewaal, Westerhove, het Trefpunt en Kerk en Zanen, 
waaronder bingo, koersbal, yoga, bridge, bloemschikken, klaverjassen, bewegen voor ouderen, sjoelen, biljart, computerclub, crea ef kaar-
ten 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: be-
stuur@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 03/04 The Duke 
Zo 17/04 Royal Opera House 21/22: La Traviata 
 

Kaartverkoop 
Kaarten zijn online te koop, tot 5 minuten voor aanvang. 
 
Wijkcentrum Swaenswijk 

Als de ouderdom PIJN doet Dinsdag 19 april, aanvang 14.00 uur 
Marinus van den Berg is pastor in diverse verpleeghuizen en veelgevraagd spreker op lezingen en 
symposiums. Het onderwerp dat hij in Swaenswijk aansnijdt is: Als de ouderdom PIJN doet. Wat 
doet pijn als je ouder wordt en wat maakt pijn verdraagbaar? Wie of wat draagt en steunt je daar-
bij? Wat betekent leven in en na corona jd voor ieder van ons? Dat de ouderdom ook pijn doet, is 

een kant van het ouder worden die we liever niet zien. Geen powerpoint-presenta e, maar spreker wil met alle aanwezigen 
echt in gesprek gaan. Geen entree en inclusief 1x koffie/thee. 
 
Seniorencollege – Japan 

Op woensdagen 30 maart, 6,13 en 20 april vindt er weer een vierdelige college-
reeks plaats in de bibliotheek. Interac eve colleges voor de nieuwsgierige 55+er. 
Deze keer gaan we het hebben over Japan. Van geschiedenis en kunstgeschiede-
nis tot gewoonten, religie en familie. Reis in de bibliotheek mee naar dit mooie 
land. Elke woensdag van 14:00 tot 15:00 in de bibliotheek in Alphen. Voor 5 euro 

per college. Voor aanmelden en meer informa e kijk op: www.bibliotheekrijnenvenen.nl/ac viteiten 
 
Castellum CinePlus 

Een kaartje kost € 8,50 en is inclusief een gra s kopje koffie of thee en wat lekkers, voorafgaand aan de voorstelling  
 
Donderdag 7 april 13:30u – King Richard 
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal en genomineerd voor vijf Oscars, waaronder Beste Film 2022. De film 
volgt Richard Williams, een volhardende vader van twee van de grootste atleten aller jden die de wereld van 

het tennis uiteindelijk voorgoed zullen veranderen. Richard is vastbesloten om van Venus en Serena Williams, die opgroeien 
in de arme wijk Compton, wereldberoemde tennissterren te maken. Deze ontroerende film belicht hoe belangrijk familie, 
doorze ngsvermogen en onwrikbaar vertrouwen zijn om iets onmogelijks te bereiken en de wereld te veranderen.  
 
Dinsdag 19 april 13:30u – Belfast 
Winnaar in de categorie 'Beste Film' van het interna onale filmfes val Toronto 2021. Belfast is een aangrijpend verhaal over 
liefde, vreugde en verlies in het leven van een jongen die opgroeit met de muziek en de sociale onrust van het eind van de 
jaren zes g. In de film spelen Jamie Dornan en Caitríona Balfe een gepassioneerd echtpaar uit de arbeidersklasse dat betrok-
ken raakt bij de ongeregeldheden in Belfast en zien we Judi Dench en Ciarán Hinds als liefdevolle en scherpzinnige grootou-
ders.  
 
Bonifaciuskerk 

Open huis op 2 april 2022 van 11.00-16.00 uur. 



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:    Ouderenadviseur: 
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   
Telefoon: (0172) 43 83 33  Telefoon: (0172) 42 25 65    
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 

Bijna 77 jaar na de beëindiging van de Tweede Wereld-
oorlog wordt Europa opnieuw opgeschrikt door een 
militair conflict. Net als in 1938 is er een dictator opge-
staan die zijn eigen volk ondergeschikt maakt aan zijn 
expansiedri . En gelijk als aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog is het Westen niet in staat de agressie 
per omgaande te stoppen. Uit angst voor een atoom-
oorlog wordt er net als in 1938 gewacht met militair 
ingrijpen. De vraag kan gesteld worden of de geschie-
denis zich niet herhaalt met alle gevolgen vandien, zo-
als de ontelbare zinloze doden en de vernie ging van 
steden en dorpen. 
Anders dan in 2014, toen de Russische leider de Krim 
annexeerde, hebben de Europese en andere landen 
zeer zware sanc es ingesteld met als doel de Russische 
leider op andere gedachten te brengen. Of dat vol-
doende zal zijn om de oorlog in Oekraïne te stoppen is 
maar de vraag, mede gelet op het feit dat veel Europe-
se  landen a ankelijk zijn van de Russische olie- en gas 
leveran es. 
Ondanks het gevoel van de Oekraïense bevolking dat er 
onvoldoende wordt gedaan om de Russische agressie 

te stoppen, is de steun van onder meer de Nederlandse 
bevolking aan de opvang van de vele vrouwen en kin-
deren die het oorlogsgeweld ontvluchten hartverwar-
mend. Ook de opbrengst van de inzamelingsac e van 
giro 555 van maandag 7 maart was ongekend. De voor-
lopige eindstand was meer dan € 106.000.000,00. In-
middels is de stand opgelopen naar 150.000.000,00. 
Wel ben ik zeer bezorgd over de koopkracht van met 
name de laagste inkomensgroepen in Nederland. Door 
de exploderende energieprijzen en de oplopende infla-

e wordt het voor hen onmogelijk om de eindjes aan 
elkaar te knopen. 
 
Hopelijk zijn de zakken van de landelijke overheid 
voor de laagstbetaalden nu net zo diep als die jdens 
de coronacrisis voor het bedrijfsleven. 
 
 

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 april zijn jarig: 
01/04 mevrouw H.W. Oudshoorn-Kruijt  
09/04 mevrouw L.M.J. Castelijn-Koper  
13/04 de heer F.C. No elman  
17/04 de heer M. Coesel  
20/04 de heer H.M. Hoevenagel  
23/04 mevrouw H.J. van Har ngsveldt-Hegeman  
24/04 mevrouw F. Saal  
24/04 mevrouw L. Harmsma  

28/04 mevrouw I.L. Kok  
30/04 de heer N. van den Bos  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Overleden 
De heer J.A. van Wijk 
mevrouw L.Th. Swier-Meijroos 
Wij wensen de nabestaanden 
veel sterkte met dit verlies 
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Algemene Ledenvergadering 
In de bestuursvergadering van 28 februari 
jl. hebben we de puntjes op de i gezet voor 
de Algemene Ledenvergadering van 26 
april as. Zie  de uitnodiging verderop in ons 
katern. 
 
 

Ac viteiten 
In mei gaan we zoals gebruikelijk weer minigol-
ven. De uitnodiging vindt u in het volgende Se-
niorennieuws.  
Ook denk het ASVA bestuur erover na om, nu er 
geen coronabeperkingen meer zijn, een busreis 

te organiseren. Dus houdt het Seniorennieuws goed 
in de gaten. 

Van de bestuurstafel 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de ASVA te houden op  
dinsdag 26 april 2022 in restaurant Millennium (voorheen De Vrienden),  

aan de Uranusstraat 500 te Alphen aan den Rijn. Aanvang 14.00 uur. 
 
Het bestuur van de ASVA nodigt haar leden hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering. 
U bent van harte welkom vanaf 13.45 uur in restaurant Millennium. Graag, in verband met het gereed-
maken van de vergaderstukken, van tevoren aanmelden bij onze secretaris Nel Jansen: telefoonnummer 
(06) 145 772 03 of per e-mail: secretaris@asv-alphen.nl. Wij stellen het op prijs om na afloop van de ver-
gadering nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 
De agenda, het verslag van de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering en de financiële stukken 
worden ter vergadering uitgedeeld. Daarnaast worden deze stukken, met uitzondering van de financiële 
verslagen, begin april op de website van de ASVA geplaatst. Indien u de financiële stukken voorafgaande 
aan de vergadering wenst te ontvangen, dan zijn die op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris. 
Statutair melden wij u dat een van de agendapunten van de vergadering is het voorstel tot herbenoeming 
van de bestuursleden de heer Peter Dobbe (voorzi er) en mevrouw Nel Jansen (secretaris). Beiden zijn 
bereid om nog een volgende bestuursperiode aan te gaan. De dames Pauline Clark en Stella Haasjes stel-
len zich helaas niet meer herkiesbaar. 
Tot één week voor de vergadering kunnen (tegen)kandidaten zich melden bij de secretaris. 

Bedankt voor de 
felicita e met mijn 

85e verjaardag in het 
ASVA-katern en de 
mooie kaart die ik 
mocht ontvangen. 

Ina Slee-Keizer 
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Snel nog even inschrijven! 
Op 12 maart 2020 organiseerden wij voor de eerste keer een pubquiz. Het was een heel gezellige middag en de 
aanwezige deelnemers waren enthousiast. Helaas werd er diezelfde avond een lockdown afgekondigd  wegens de 
snel oplopende coronabesme ngen. We zijn nu twee jaar en verschillende lockdowns verder en de situa e in ons 
land lijkt zich eindelijk enigszins te stabiliseren. In ieder geval mogen we weer wat ! 
Daarom organiseren wij op dinsdagmiddag 29 maart as. wederom een: 
 
 
 
 
 
Deze zal gehouden worden in de kan ne van V.V. Alphia aan de Sportlaan 7 in Alphen aan den Rijn. Dit is het eer-
ste complex naast de Bowling. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en voor degenen die met het O.V. reizen: 
de bus stopt aan het begin van de Sportlaan, dus slechts een klein stukje lopen. In de kan ne is het licht en ruim, 
dus kan wie dat wil ook voldoende afstand houden. 

Wij verwachten u daar om 13.00 uur. 
Net als in 2020 hopen we op een grote opkomst en een heel gezellige middag. U kunt zich voor deze ac viteit nog 
aanmelden door te bellen naar onze secretaris Nel Jansen via telefoonnummer (06) 145 772 03 of per e-mail naar 
secretaris@asv-alphen.nl. De kosten voor deelname aan deze middag zijn voor ASVA-leden € 10,00 per persoon en 
voor niet-leden € 15,00 per persoon. Deze prijzen zijn incl. consump es.  
 

Hebt u problemen met vervoer, meldt u dat dan bij uw inschrijving. 

Nieuwe bestuursleden gezocht 
Na jaren in het bestuur gezeten te hebben kiezen twee bestuursleden ervoor om zich niet meer herkies-
baar te stellen. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste ASVA-leden die ons bestuur willen komen ver-
sterken. Het gaat onder meer om de func e van: 
Lief en Leed:  
Deze func e houdt in het versturen van felicita e- en condoleancekaarten en het regelen van een bloe-
metje voor diverse andere gelegenheden. 
Notulist(e):  
Dit bestuurslid hee  tot taak het notuleren en uitwerken van de maandelijkse bestuursvergaderingen en 
eenmaal per jaar de Algemene Ledenvergadering. Enige computerervaring is gewenst. 
Bestuurslid ac viteiten:  
Dit bestuurslid hee  als taak het organiseren en begeleiden van onze ac viteiten. Dit houdt in: het aan-
vragen van offertes voor de te organiseren ac viteiten, het registreren van de aanmeldingen en het aan-
wezig zijn bij de ac viteiten om alles in goede banen te leiden. 
 
Algemene informa e: 
Het bestuur van de ASVA vergadert iedere laatste maandag van de maand (van 9.30 tot 12.30 uur).  
Hebt u interesse in een van de func es of wilt u er meer van weten? 
Neem dan contact op met onze secretaris Nel Jansen telefoon (06)-145 772 03. 
 



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 

Het einde van de acceptgiro  

de visie van uw penningmeester  

Binnen de KBO ben ik sinds midden 2020 ook voorzi er van 
regio Midden-Holland en ongeveer de enige doelstelling die ik 
mij gesteld heb toen ik mij kandidaat stelde, was dat ik het 
lidmaatschap (lees: de contribu e) van de KBO betaalbaar 
wilde houden. Dat uitgesproken doel heb ik al sinds twee KBO
-bestuurders samen met twee PCOB-bestuurders uit Alphen 
aan den Rijn in 2017 naar het verenigingskantoor in Utrecht 
waren geweest en toen vernamen dat ze daar de afdrachten 
van KBO en PCOB eigenlijk gelijk wilden trekken. Ik ben daar 
fel op tegen, want tegenover die afdrachten staan afwijkende 
dienstenpakke en: 1 kilo appels hoe  dus niet hetzelfde te 
kosten als 1 kilo peren. 
In het KBO-PCOB Magazine wordt nu strijd geleverd tegen de 
opheffing van de acceptgirokaart in de loop van 2023. Mijn 
ingezonden brief hierover is in februari niet geplaatst en daar-
om zal ik het standpunt van het afdelingsbestuur van KBO 
Alphen aan den Rijn hier toelichten; wij hebben de acceptgi-
rokaart voor het innen van de contribu es van 2022 namelijk 
al afgescha .  
Want wat zagen wij op de rekening van de bankkosten? Als 
een lid de acceptgirokaart echt naar de bank instuurt, dan 
kregen wij vanaf begin 2021 voor de behandeling daarvan 

een bedrag in rekening gebracht van € 1,50 per stuk en dat 
liep dus flink op! Een dergelijk bedrag is ook vergeleken met 
een contribu ebedrag van een paar entjes hoog, het hakt er 
in en voegt voor ons geen waarde toe. Toen dus de vraag aan 
de orde kwam of wij acceptgirokaarten moesten laten bij-
drukken, hebben wij besloten om dat niet te doen en met 
ingang van 2022 een rekening te sturen. Dat was niet voor 
iedereen leuk, maar mijn telefoon stond niet roodgloeiend. 
Dus als u van een leverancier een acceptgirokaart krijgt en die 
daadwerkelijk instuurt, dan weet u nu dat in het bedrag dat u 
betaalt, ook (behoorlijk hoge) behandelingskosten zijn begre-
pen die geen enkele waarde toevoegen aan de producten of 
diensten die u afneemt. Het tegendeel is het geval: de admi-
nistra ekosten van uw leverancier zijn verhoogd met de kos-
ten van de a andeling van uw betaling.  
Het is jammer dat onze koepelorganisa e deze simpele feiten 
verzwijgt en dus alleen maar met ongenuanceerde standpun-
ten meegaat. De acceptgirokaart is voor ons dus een te duur 
geworden icoon, dat zichzelf onbetaalbaar hee  gemaakt. 
 
Dirk Spronk, pennngmeester KBO, namens besturen KBO-
PCOB  
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Secretaris/ledenadministra e KBO 
Betsie Stapper, Laan der Con nenten 6,2404 WC 
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. Wat zijn we met z’n allen weer blij dat bijna alle beperkingen 
wat corona betre  zijn opgeheven. Dus aanmelden hoe  niet meer! De soos is weer volop in 
beweging, zowel de bridgers, klaverjassers en de rummikuppers zijn weer in hun element. Ook 
is per 1 maart weer begonnen met de klaverjascompe e en gaan we weer ons best doen om 
hoge scores te behalen. 

 
Lady’s Day  
Wordt gehouden op donderdag 9 juni 2022 bij Vander Klooster Mode, Boskoopseweg 4, 2771 XN Bos-

koop. We worden verwacht vanaf 10.15 uur voor een gezellige dag, die begint met koffie en 
gebak. Daarna wordt van 11.00 tot ca. 12.00 uur eigen jdse mode gepresenteerd door man-
nequins en een ladyspeaker in een uitgebreide show. Vervolgens krijgen we een lunch aan-
geboden, compleet met koffie, thee en jus d’orange (er wordt de hele dag naar wens koffie 
en thee geschonken). Na de lunch gaat de ene hel  naar een gra s ac viteit met leuke prijs-
jes, terwijl de andere hel  kan rondkijken en eventueel iets kopen in de prach ge winkel 
van 150 m2. De dames in de winkel leveren vrijblijvend en deskundig advies en na ongeveer 
een uur worden de groepen gewisseld. Rond 15.00 uur sluiten we feestelijk af met een  

‘advocaatje slagroom’.  
 
Voor deze dag wordt een eigen bijdrage van € 6,00 gevraagd. U kunt zich aanmelden vanaf 25 april tot 
20 mei bij Ineke Hoogervorst, tel. (06) 516 035 25 of op de dinsdagmiddagsoos. 
We gaan met eigen vervoer, er is voldoende parkeergelegenheid. Probeer zo veel mogelijk met elkaar 
mee te rijden. Hebt u nog plaats over in de auto of hebt u geen vervoer? Laat het me weten! 
 
Ineke Hoogervorst 

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:  

A – E – H – L – M – O – R – W – Z   A – E – F – I – K – L – R – U – W    A – B – E – H – L – O – S – U – W   
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UIT Agenda 
Koffie-ochtenden/-middagen 
Elke maandagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Sionskerk, Meteoorlaan 2. 
Elke derde dinsdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16. 
Dinsdag 19 april: Fam. Verduijn met het onderwerp ‘Terugblik na 100 koffieochtenden’ 
fam. Tempelaar, (06) 422 529 85 (dick.tempelaar@hccnet.nl ). Vervoer: Annie van Dam (0172) 445 925.  
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. 

Zing met ons mee op 7 april 
Wij gaan samen zingen, want het kan weer! 

U bent van harte uitgenodigd op onze zangmiddag op donderdag 7 april as. waar we met elkaar Passie- en Paaslie-
deren willen zingen. Ook senioren die geen lid zijn van de PCOB, zijn van harte 
welkom! De inloop is vanaf 13.30 uur met koffie/thee en wat lekkers en we 
starten met het zingen om 14.00 uur. Later op de middag wordt er nog een sap-
je met een nootje geserveerd. Rond 16.00 uur zingen we ons slotlied.  
We houden deze middag in de gemeentezaal van de Sionskerk aan de Meteoor-

laan 2 in Alphen aan den Rijn. Er zijn vooralsnog 60 plaatsen beschikbaar en als de covid-maatregelen vóór 7 april 
worden opgeheven, kunnen we uiteraard meer bezoekers toelaten. Ter bestrijding van de onkosten wordt er een 
collecte gehouden. 
In verband met de catering vragen wij u zich aan te melden tot uiterlijk 31 maart bij de secretaris van 

de PCOB, bij voorkeur via secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl of anders via (06) 557 770 40. 
Wij zien er naar uit u weer te kunnen ontmoeten, dus tot ziens op 7 april! 

Jarigen 
95 jaar: 
Mevr. K.E.K.L. Ludliage (KBO)   24-04 
Mevr. E.R.J. de Hoogh (KBO)   25-04 
80 jaar: 
Dhr. Pieterse (KBO)     05-04 
Mevr. G.M. de Jong-Kippersluis (KBO)  05-04 
Mevr. H.M. Kleijn (KBO)    26-04  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Overleden 
Mevr. Mas van Deuren-van Achthoven (KBO) 05-02 
Mevr. M.P. Kakes-Rademaker (KBO  11-02 
Mevr. C.A. Veldhuyzen-Keus (PCOB)  18-02 
Mevr. C. van Nieuwenhuizen-Hogewoning(PCOB)14-03 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 
Nieuw lid (PCOB) 
Dhr. F.W. van Vliet 
Van harte welkom bij de PCOB. 

Lief en leed 



OSO-katern 
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Redacteur OSO-katern: Roy Wijnberg en Dick Tempelaar 
Telefoon: (06) 578 956 05, E-mail: secretaris@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 
Lijs rekkersdebat 
U kunt nog steeds kijken naar het lijs rekkersdebat. De link staat op onze website www.oso-alphen.nl Na het 
lijs rekkersdebat zijn alle lijs rekkers bedankt in een brief waarop we van enkelen de reac e mochten ontvan-
gen van dank en waarin de sugges e is gedaan om verder met hen in contact te blijven. 
Deze oproep hebben wij ook geplaatst in het Alphens Nieuwsblad:  

Vacature: wij zijn op zoek naar een ona ankelijk voorzi er. 
Het OSO is er voor alle senioren in de gemeente Alphen aan den Rijn. De voorzi er gee  leiding aan de commissies en werk-
groepen die de thema's Ac viteiten, Communica e, Welzijn, Wonen en Zorg behar gen. Het onderhouden van contacten in 
overleg met de commissie en werkgroepen naar de overheid, de gemeentelijke organen alsmede gemeentelijke organisa es 
van par culier ini a ef, teneinde gezamenlijk de belangen van senioren te behar gen. 
Voor meer OSO-vacatures: h ps://oso-alphen.nl/organisa e/vacatures/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Door het sluiten van onze verzorgingstehuizen sinds 
2013 (Ru e II) is er een enorme kloof ontstaan tussen 
enerzijds de hulpbehoevende ouderen thuis en ander-
zijds het verpleeghuis aan het eind van je levensrit. 
Een kloof die niet alleen diep is, maar door de enorme 
vergrijzing ‘vallen’ er ook steeds meer bewoners in die 
kloof. Er is niet alleen een tekort aan personeel, maar 
er zijn inmiddels ook talloze overspannen mantelzor-
gers: langer doorwerken, je kleinkinderen opvangen en 
je ouders verzorgen is le erlijk en figuurlijk te veel van 
het goede. 

Over hoe dat gat moet worden gedicht is de poli ek het 
niet eens, maar is vooral ook nog zoekende: wat is mo-
menteel wijsheid? 
1.Menselijk maatwerk leveren als gemeente (ook voor 
laaggele erden en digibeten). 2.Echte aandacht bij je 
dienstverlening i.p.v. in- en uitrennen en je administra e 
bijwerken. 3.Ho es bouwen waarin ouderen elkaar van 
nature ontmoeten; voorkom eenzaamheid. 4.Een zelf-
standig leven kan als de primaire levensbehoe en op re-
ële afstand bereikbaar zijn. 5.Aan al die hulpverleners die 
over de vloer komen, p elkaar over wat nodig is; werk 
samen vanuit het perspec ef van je cliënt. Tenslo e: 
6.Ouderenzorg is geen bijzaak meer, het is de hoofdzaak 
geworden van het gemeentelijk beleid: creëer een senior-
vriendelijke gemeente. Daar worden we allemaal - jong en 
oud - beter en minder onrus g van!  
 
Het OSO wil hierover graag met de poli ek van gedachten 
wisselen. Meer weten: www.oso-alphen.nl  
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Commissie OSO Wonen 
De woningmarkt en de zorg vormen allebei hoofdpijndossiers. Deze twee domeinen komen bij huisves ng van 
senioren bij elkaar. Huisves ng van senioren hoort dus een speerpunt te zijn van het overheidsbeleid. Maar de 
prak jk wijst uit dat hier nog veel ruimte voor verbetering is. Nieuwbouw sluit nauwelijks aan bij de behoe en 
van deze groter wordende groep, terwijl de hel  van alle nieuwbouwwoningen geschikt moet zijn voor senioren 
Daar komt bij dat weinig senioren verhuizen, zelfs wanneer hun woning ongeschikt is. Senioren krijgen een steeds 
groter aandeel in de bevolking. De babyboomgenera e gaat met pensioen en de levensverwach ng blij  s jgen. 
Tot 2040 s jgt de Nederlandse bevolking naar verwach ng met 1,6 miljoen naar 19,2 miljoen. Het aantal 65- tot 
80-jarigen s jgt in die periode met 0,6 miljoen naar 3,2 miljoen. Het aantal 80-plussers met 0,7 naar 12,6 miljoen. 
Een veilige en gezonde woonomgeving kan bijdragen aan beperking van de zorguitgaven, zowel collec ef als indi-
vidueel. De huidige nieuwbouw sluit echter niet aan bij de behoe e van senioren. Momenteel worden alleen gro-
tere woningen gebouwd voor gezinnen, terwijl veel senioren een voorkeur hebben voor kleinere maar gerieflijke 
woningen. Bij nieuwbouw moet veel meer rekening worden gehouden met de samenstelling van de bevolking.  
Een ander punt is dat senioren zelden verhuizen, terwijl dat vaak wel verstandig zou zijn. Niet alle huizen zijn na-
melijk geschikt om in te blijven wonen als de gezondheid afneemt en lichamelijke beperkingen de ac eradius ver-
kleinen. Bij beperkte mobiliteit kunnen zowel de woning als de leefomgeving een obstakel worden. 
Tegelijker jd is er een grote groep senioren die zou willen verhuizen naar een levensloop bestendige woning, 
maar dit niet direct doet omdat er geen passend en betaalbaar aanbod is. Waarom blij  het aanbod van senioren-
woningen achter? Hoe komt het dat de doorstroming van senioren stokt? Aan wat voor soort woningen hebben 
senioren eigenlijk behoe e? 
Als OSO-Wonen zijn we daar 'dagelijks' mee bezig! (volgende keer meer) 
 

Commissie Zorg en Welzijn 
Zondag 24 april OVO Koffiemiddag in Buurthuis AquaRijn. 
Tijdens de vervelende Coronaperiode konden wij u als Werk-
groep Ouderen voor Ouderen (OVO) helaas niet ontvangen bij 

onze gezellige zondagmiddagen. Wij ontvan-
gen u graag weer twee keer per maand. 
De tweede zondag van de maand in onze vas-
te loca e het restaurant Millennium bij Drie-

hoorne en de vierde zondag van de maand op onze nieuwe loca-
e in het gezellige restaurant van buurthuis AquaRijn, aan de 

Cantharel 10 in Alphen aan den Rijn. Kom daarom zondag 24 
april van 15.00 – 17.00 en drink samen met ons gezellig een 
kopje koffie. Er is een grote, overdekte gra s garage en een bus-
halte vlak voor de deur.   de OVO-gastvrouwen 

In memoriam Johan van Wijk. 
Op 18 maart is toch nog geheel onverwacht Johan van Wijk 
overleden. Enkele weken geleden kreeg hij te horen dat hij 
ongeneeslijk ziek was. Toch was hij op mis sch en van plan 
om nog enkele goede maanden met zijn partner te beleven. 
Helaas hee  dit niet zo mogen zijn. Wij zullen hem missen in 
de commissie Zorg en Welzijn en de OVO. Hij was onze secre-
taris en het was fijn om met hem te besturen. Hij was onver-
moeibaar als afgevaardigde naar vele organisa es ten behoe-
ve van ouderen. Johan, namens ons allen bedankt, we zullen 
je missen.      Lyda de Jong  



•

•

•

•

..

909 89
1.035 29 /m

8 30 er 
maand 1

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


