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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 inter-
essant is, schrijf of mail aan de redac e, want Seniorennieuws is van, voor en door ons allen. 
In verband met slui ng drukkerij op Hemelvaartdag en de dag erna inleveren van kopij voor het juninummer 
2022 uiterlijk 6 mei bij de redac e. Graag als Word-bestand via e-mail. Het meinummer verschijnt in week 22. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 
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De eerste lentemaand in 2022 met een record aan uren zonneschijn is een feit. Vanuit de regering zijn 
de coronaregels in de ban. We kunnen weer vrij naar buiten in de tuin of op het balkon. Bloeiende nar-
cissen en tulpen verwelkomen het voorjaar. Tijd om de kruidenbakjes op de vensterbank of op het bal-
kon in te zaaien. We gaan eropuit, een mooie wandeling of een tochtje met de fiets. De terrasjes zijn 
weer open. Evenementen kunnen weer en theaters zijn open. Vergeet de eenzaamheid! 
De redac e 

Carpe Diem: pluk de dag met Seniorennieuws 

Algemeen katern 



Column 

Minder 
Minderen moeten we, alles moet minder. Geen 
gas meer uit Rusland, want oorlog… Geen vlees, 
want vernie ging van het oerwoud… Niet meer 
autorijden, want klimaatverpes ng… 
Dus zit ik hier met een dik wollen vest achter de 
computer mijn zonden te overdenken. En die van 
anderen, want die zijn natuurlijk al jd erger. Zo 
reed ik gisteravond over de snelweg van Arnhem 
terug naar Alphen. Het was héél slecht weer, het 
kos e me geen moeite 100 te rijden, hoewel 130 
’s avonds mag. Je wilt niet weten hoeveel auto-
mobilisten langs me heen schoten.  Milieu? 
Nooit van gehoord zeker. 
Dat ik het koud heb, komt door mijn slecht geïso-
leerde woning, de verhuurder hee  geen haast 
daar iets aan te doen. Milieu? Ja, maar dat kost 
geld. Ik kook elektrisch en heb de gasmeter laten 
verwijderen, maar die moet ik terugplaatsen als 
ik verhuis, vindt diezelfde verhuurder nog steeds. 
Milieu? Hiervoor is nog geen beleid. 
Flauw natuurlijk om alle schuld op anderen te 
schuiven. Ik filosofeer wat. Hoe ging dat in mijn 
jeugd? Veel vlees aten we niet. Eens in de week 
braadde mijn moeder runderlappen en daar aten 
we dagenlang van. Aanvankelijk kookte ze op 
butagas, later elektrisch, want een gasaanslui ng 
was er niet. Het oranje juspannetje dat iedere 
middag op tafel kwam, func oneert nu als plan-
tenbakje op mijn balkon. Vakan es waren kort, 
vaak in de vorm van een logeerpar j, soms met 
de fiets. Enkele keren gingen we naar Texel. Mijn 
ouders hadden geen auto, we reisden met de 
trein. Omdat er ook beddengoed mee moest 
naar het zomerhuisje, werd vooraf een hutkoffer 
gestuurd, ook met de trein.  
Het leven was eenvoudig, althans in materiële 
zin. Met het geld en de techniek kwam de luxe 
en dat was pre g. Met de luxe kwam helaas ook 
de vervuiling.  
Moeten we dan terug naar de jaren 50? Dat ge-
loof ik niet, maar een beetje minder kan natuur-
lijk prima. En wij als senioren weten nog best hoe 
dat moet.  
     Janny Eskes  

Verse kruiden zijn gezond en maken een feest 
van elk gerecht  

Maar hoe geniet u nu op maal van verse kruiden? Plantjes 
in de tuin? De kruiden los kopen? Het kan allemaal. Maar 
waar moet u op le en? 
Om zelf kruiden te kweken hebt u geen grote moestuin no-
dig. Het kan ook prima in po en of bakken op uw balkon of 
in de tuin. U kunt kruiden zelf zaaien of aankopen als plantje 
en dan verpo en. Stenen po en hebben de voorkeur. Goe-
de potgrond is noodzakelijk. En voldoende water geven na-
tuurlijk ook. Daarnaast vraag het zelf kweken van kruiden 
wat geduld. 
 
Basilicum is het makkelijkst om zelf te kweken. Ook bieslook 
en peterselie, munt en jm doen het goed. De planten kunt 
u het best in de vensterbank plaatsen. Oogst verse kruiden 
voor ze in bloei komen. 
 
Bewaren 
De meeste kruiden, zoals dille, peterselie en munt, kunnen 
in vershoudfolie enkele dagen in de koelkast bewaard wor-
den. Dit geldt ook voor basilicum en jm, alleen kunnen die 
beter in een afgesloten zakje in de groentela. Bieslook is 
gewikkeld in voch g keukenpapier zo'n twee dagen houd-
baar in de koelkast. Peterselie en salie kunt u ook in een glas 
water ze en. 
Zachte groene kruiden kunt u vaak niet drogen, maar deze 
kunnen wel in de diepvries. In een gesloten bakje of zakje 
zijn onder andere dille, peterselie, basilicum, munt, korian-
der en bieslook wel een jaar houdbaar. Bij koriander gaat dit 
wel ten koste van de kleur. 
Stevige kruiden zoals jm en rozemarijn kunt u wel drogen. 
Doe dat al jd op een droge, warme en luch ge plek. Na het 
drogen behoudt het kruid nog zo'n jaar zijn smaak. 
 
Bron: Groente en fruit bureau 
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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 6 mei binnen te zijn. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden!  Er zijn 
twee vrijkaarten CinePlus Castellum naar keuze te winnen. 

Horizontaal: 
1 Gaat ver caal op vakan e (12);12 Blinden-
schri ; 14 Gezicht; 15 Onderofficier; 16 Zeep-
water; 18 Heidemeer; 19 Radon; 21 Boerderij-
dieren; 23 Insect; 26 Tijdrekening; 27 Meisjes-
naam; 29 Plaats in België; 30 Broodbeslag; 31 
Jongensnaam; 33 Voorzetsel; 34 Midden; 35 
Kroon; 36 Ski; 38 Kever; 39 Niet parkeren; 40 
Toilet; 41 Katholiek; 42 Bijwoord; 44 Mal; 46 
Spoedig; 47 Ondernemersraad; 48 Meisje; 50 
Ieder; 52 Gordijn; 54 IJshut; 55 Harde wind; 57 
Loven; 58 Drinkbeker; 59 Leermiddel; 61 Bar; 
62 Landscode Groenland; 63 Maand; 64 Dicht; 
66 Boom; 67 Plotseling; 70 Verstandig; 72 
Hee  ‘m geraakt of is geraakt (12). 
 
Ver caal: 
1 Vertrek; 2 Verlangen; 3 Snel; 4 Van ivoor; 5 
Frans lidwoord; 6 Deel van de bijbel; 7 Uit nala-
tenschap verkrijgen; 8 Schoorsteenzwart; 9 
Europeese rivier; 10 Muzieknoot; 11 Veld; 12 
Opdracht (12); 13 Wijnglas; 17 Al jd; 20 De 
hele oogst is mislukt! (12); 22 Europees Mo-
netair Ins tuut; 24 Knaagdier; 25 Europeaan; 
26 Plech ge belo e; 28 Muziekterm; 30 Dus-
danig; 32 Bijeen; 34 Bouws jl; 37 Deel van 
een boom; 38 Lor; 43 Kroonjuwelen; 45 We-
reldbol; 47 Een rede houden; 49 Ivoor; 50 
Wandversiering; 51 Omroepvereniging; 53 
Noorse munt; 55 Franse rivier; 56 Onder-
grondse; 59 Ongevuld; 60 Gekeuvel; 63 Onbe-
paald voornaamwoord; 65 Plaats in Gelder-
land; 68 Later; 69 Stoomschip; 70 Zuurgraad; 
71 Voegwoord. 
 
Oplossing uit nr. 03: 
TOONAANGEVEND – POLDERMODEL – TRA-
NENTREKKER – ONDERVRAGEN 
 
De twee vrijkaarten voor Cine-Plus Castellum 
zijn gewonnen door: 
K. van der Veer. 
De vier vrijkaarten voor de Lentelunch 
Swaenswijk zijn gewonnen door: 
mevrouw Zeilstra. 

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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Het vernieuwde Castellum: oog voor klantvriendelijkheid 

Uw redac e hee  onlangs een rondleiding in het ver-
nieuwde Castellum gehad. Al bij binnenkomst waren wij 
blij verrast door de grote welkomstruimte met wat tafel-
tjes en stoelen. Dit kon dankzij het feit dat de ruimte iets 
naar voren is uitgebreid en dat er twee aparte ingangen 
zijn gekomen: één voor het theater en één voor de bios-
coop. Doordat deze ingangen zijn afgeschermd, is met-
een de tocht verdwenen, je kunt nu rus g je jas bij de 
gaderobe inleveren en ophalen zonder dat je staat te 
vernikkelen van de kou.  

Verder zijn een aantal trappen bekleed en voorzien van 
een middenleuning. Bij de bioscoopingang is meteen 
een trap naar beneden.  Dat hoe  geen bezwaar te zijn 
voor mensen die slecht ter been zijn, want bij de ingang 
is een bel aanwezig waarmee iemand kan worden ge-
waarschuwd die u kan begeleiden naar de li . 
Toch nog een klein minpuntje gevonden: in de bioscoop-
zalen is er maar aan één kant een echte leuning. 
Op de Uitpagina vindt u de twee CinePlus films van 
mei. 
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Rookmelders verplicht in iedere woning 
In elk huis in Nederland moet per 1 juli 2022 op iedere verdieping een rookmelder han-
gen. Of je nu koopt of huurt, in een oud of een nieuw huis woont: de verplich ng geldt 

voor iedereen. 
 
Waarom zijn rookmelders verplicht vanaf 1 juli? 
De verplichte rookmelders zijn een advies van Brandweer Nederland, omdat bij brand de meeste slacht-
offers vallen door het inademen van rook. Deze maatregel kan dus mensenlevens redden. Wanneer je 
slaapt ruik je niets, omdat je neus dan simpelweg niet werkt. Alleen je gehoor is nog ac ef. Ontstaat er 
kortslui ng, dan word je dus niet wakker van de rooklucht. En rook bestaat uit veel gi ige gassen. Daar-
door raak je vaak al binnen een paar minuten in een diepe bewusteloosheid. 
Welke ac e wordt van u verwacht? 
Als u al rookmelders hebt opgehangen, dan hoe  u alleen maar te controleren of die ook voldoen aan de 
eisen zoals ze straks gelden. Hebt u ze nog niet, dan is er werk aan de winkel. Het komt erop neer dat er 
op iedere bouwlaag in uw woning een melder moet hangen. 
Dat betekent dus minimaal één rookmelder per verdieping, maar meer mag natuurlijk ook. De brand-
weer adviseert bijvoorbeeld om ook een rookmelder op te hangen in de ruimte waar je wasmachine en 
droger staan. En voor een grotere woning kunnen gekoppelde melders handig zijn, zodat ze allemaal af-
gaan. 
Eisen aan de rookmelders 
De melders moeten voldoen aan de norm NEN-14604. Ook moeten ze een CE-keurmerk hebben. Op de 
site van Brandweer Nederland leest u meer over de verschillende typen die er op de markt zijn.  
Rookmelders en uw woonverzekeringen 
Wat als u geen rookmelders hebt opgehangen of ze niet goed hebt onderhouden en er ontstaat brand? 
Keert de verzekeraar dan wel uit? Het beste advies is om dat risico niet te nemen. Ook al hee  een ver-
zekeraar niet specifiek in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat er zonder rookmelders niet zal 
worden uitgekeerd, het is een algemene regel dat je als verzekerde niet nala g mag zijn. Je niet aan een 
we elijke verplich ng houden kan daaronder vallen.  
 
Bron: VMD Koster Verzekeringen  
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Alleen AOW? Vraag dan zelf energietoeslag aan! 
Onlangs maakte de overheid bekend miljoenen 
euro's uit te trekken om de hoge energieprijzen te 
compenseren. Deze compensa e krijg niet ieder-
een zomaar, AOW'ers met geen of een klein aan-
vullend pensioen moeten zelf de toeslag aanvra-
gen bij de gemeente. 
 
Bedoeld voor minima op bijstandsniveau 
Niet álle huishoudens hebben recht op de energie-
toeslag, want deze is bedoeld voor minima met een 
inkomen rond bijstandsniveau. Ongeveer 800.000 
huishoudens komen in aanmerking voor de tege-
moetkoming. In eerste instan e ging het om een 
extraatje van 200 euro, maar inmiddels is dit ver-
hoogd naar 800 euro. Bijstandsgerech gden heb-
ben regelma g contact met de gemeente en heb-
ben het geld waarschijnlijk al voor 1 april ontvan-
gen. 
Anderen moeten het extraatje zelf aanvragen 
Senioren met AOW zonder aanvullend pensioen en 
zelfstandigen met een minimuminkomen en wer-

kenden die weinig verdienen, moeten daarvoor zélf 
bij de gemeente aankloppen.  
Check hiervoor de website van de gemeente, 
www.alphenaandenrijn.nl. 
Of bel het gemeentehuis voor meer informa e. 
 
Aantal huishoudens dat recht hee  op de toeslag 
Het aantal Alphenaren dat voor de toeslag in aan-
merking komt is niet bekend bij de gemeente, maar 
zij zijn zelf ook niet bekend met de hoogte van de 
bijstandsuitkering, dan wel 110 %, 120 % 
of 130 % daarvan. 
De bovengenoemde situa e is overigens niet 
nieuw, denk bijvoorbeeld aan degenen die in aan-
merking komen voor de aantrekkelijke zorgpolis van 
Zorg en Zekerheid voor minima. De kans is groot 
dat er onnodig geld ‘op de plank’ blij  liggen. 
Wie pakt de uitdaging aan om daar iets aan te 
doen? 
 
Bron: Plus Online 

Betaalt u zelf de hulp bij het huishouden of betaalt de Wmo? 
De ambtenaar die dit dossier behandelt, vertelt het volgende: 
“Voor nieuwe aanvragen en herindica es huishoudelijke ondersteuning geldt het nieuwe beleid. De host 
(=telefoniste) van Tom in de buurt vertelt een inwoner bij een eerste gesprek al dat de gemeente Alphen 
aan den Rijn bij aanvragen huishoudelijke ondersteuning ook naar financiële draagkracht kijkt en dat de 
stelling is dat mensen met een modaal inkomen, zonder schulden en dergelijke financieel draagkrach g 
genoeg zijn om zelf de huishoudelijke hulp te bekos gen.  
Wanneer het komt tot een breed indica egesprek, dan vraagt de Wmo-adviseur inderdaad of inwoners 
een inkomen hebben dat modaal is of hoger en of er schulden zijn en dergelijke. Dit doen zij conform on-
ze regelgeving (Verordening en Nadere regels Sociaal Domein).” 
 
Noot van de redac e van Plus on line: betrouwbare bronnen vertellen dat de telefoniste van Tom in de 
buurt vraagt naar het inkomen van de aanvrager! Dit is absoluut niet toegestaan! 
 
Kijk voor meer informa e op: 
h ps://www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/Zorg_en_ondersteuning/
Wmo_Wet_maatschappelijke_ondersteuning 
Bron: Plus Online 
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UIT Agenda 
Koffiemiddagen OSO Ouderen voor ouderen, elke tweede zondag van 15.00-17.00 uur in Millenium, Uranusstraat 500 
(voorheen de Vrienden) en elke vierde zondag van 15.00-17.00 uur in het restaurant van buurthuis AquaRijn aan de Cantharel 10 . 
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: 
bestuur@wijkcentrumswaenswijk.nl of op te halen ook bij bibliotheek en gemeentehuis. 
 
Parkvilla/Parkfilmhuis 

Ma nee 13.30 uur € 8,75 tel. (0172) 49 37 37, Info: h ps://www.parkvilla.nl/filmhuis/ 
Di  03/05 Ennio 
Di 10/05 La Place d'une Autre 
Di 17/05 Ninjababy 

  Di 24/05 Ali & Ava 
Kaartverkoop Kaarten zijn online te koop, tot 5 minuten voor aanvang. 
 
Wijkcentrum Swaenswijk 

Opfriscursussen verkeersregels voor alle verkeersdeelnemers 
Dinsdag 10 mei, aanvang 14.00 uur, bent u welkom in Wijkcentrum Swaenswijk. 
Oudere verkeersdeelnemers hebben vaak al lang geleden hun rijbewijs gehaald. Intussen zijn er verkeersregels 
veranderd, verkeerssitua es aangepast en is het vooral veel drukker geworden op de weg. De reac esnelheid bij 
senioren wordt helaas minder, daarom is veilige mobiliteit voor senioren een belangrijk doel voor Veilig Verkeer 
Nederland. De presenta e wordt verzorgd door Rien Fluit, VVN-Verkeersadviseur. 
Entree is vrij en iedereen ontvangt 1x koffie/thee.  
 

Mantelzorgspreekuur 
Verzorgd door Tom in de buurt 

Als mantelzorger zorg je voor iemand in je omgeving, soms voor een korte jd, 
soms voor langer. Maar hoe zorg je voor een ander zonder jezelf hierin te verlie-
zen? Voor deze en andere vragen kun je vanaf  2 mei terecht bij het Mantel-
zorgspreekuur in de Bibliotheek op de eerste verdieping bij het Duurzaamheids-
plein.  

 
Castellum CinePlus 

Een kaartje kost € 8,50 en is inclusief een gra s kopje koffie of thee en wat lekkers, voorafgaand aan de voor-
stelling  
 
Donderdag 5 mei 13:30u – Adieu Monsieur Haffmann 
Adieu Monsieur Haffmann vertelt het verhaal over een Joodse juwelier, die zijn winkel noodgedwongen door 

de oorlog aan zijn medewerker moet overdragen. De rela e met zijn medewerker en diens vrouw verandert op drama sche 
wijze als de juwelier zich door de Duitse beze ng onverhoopt in de kelder van zijn eigen winkel moet verschuilen.  
 
Dinsdag 17 mei 13:30u – The Duke 
The Duke vertelt het verbazingwekkende verhaal over hoe een rechtschapen man de wereld wilde veranderen door het 
Goya's portret van de hertog van Wellington te stelen uit de Na onal Gallery en daarmee zijn zoon en zijn huwelijk redden. 
Met Helen Mirren en James Broadbent  
 
Bonifaciuskerk 

Concert door het koor Capella Sine Nomine 
Op zondag 22 mei 2022 in de Bonifaciuskerk, Paradijslaan 7, Alphen aan den Rijn. 
Toegang gra s. Aanvang 15.00 uur. Na afloop van het concert is er een deurcollec e. 



12           Seniorennieuws — mei 2022 — nr.4 

Vervolg UIT Agenda 
 

Honderdjarige Adventskerk schrij  kerkgeBOUWwedstrijd uit 
Miniatuur bouwwerken worden op de exposi e in de kerk tentoongesteld 

Dit jaar bestaat de Adventskerk 100 jaar. 
Gedurende het hele jaar worden er allerlei 
feestelijkheden en ac viteiten georgani-
seerd om de jarige kerk in het stralend 
middelpunt te ze en. Deze zomer staat in 
het teken van een exposi e in de kerk. Op 
maar liefst vier zaterdagen in mei en juni 

staan de deuren van de kerk wagenwijd open. Op deze dagen organiseert de Adventskerk onder meer 
een tentoonstelling die het verhaal van 100 jaar kerk aan bezoekers vertelt. De exposi e wordt onder-
steund door dans- en muziekvoorstellingen, een virtuele torenklim, een spannende escaperoom én een 
kerkgeBOUWwedstrijd. 
Via de website van S ch ng Vrienden van de Adventskerk kan iedereen zich opgeven om mee te doen 
met deze bouwwedstrijd. De opdracht voor deze wedstrijd is eenvoudig: bouw de 100-jarige Advents-
kerk na. 
De kerk nabouwen mag met allerlei materialen zoals lucifers, ijsstokjes, LEGO-stenen, karton, klei, hout, 
etc. “Hoe leuk zou het zijn als we straks wel honderd kleine miniatuurkerken kunnen plaatsen jdens de 
exposi edagen,” zeggen Sita Tjepkema en Mirelle Jacobs namens de organisa e. “De kerk gezien door 
de ogen van Alphenaren.” 
Al verschillende scholen hebben zich opgegeven om aan deze unieke bouwwedstrijd mee te doen. “De 
bouwwerken kunnen uitsluitend op zaterdag 7 mei worden ingeleverd in de kerk tussen 11:00-15:00 
uur. Een externe jury, onder meer bestaande uit de wethouder van cultuur, zal de bouwwerken op za-
terdag 11 juni beoordelen. De beste drie bouwwerken maken kans op een leuke prijs. Naast deze jury-
prijs is er ook een publieksprijs. Bezoekers van de exposi e kunnen met een stemkaart een stem uit-
brengen op de beste inzending,” zegt Sita Tjepkema. De winnaar van de publieksprijs wordt op 25 juni 
bekendgemaakt. 
Mirelle Jacobs vult aan: “Omdat alle bouwwerken jdens de exposi edagen in de kerk staan, maakt ie-
dereen die deelneemt kans op het winnen van de publieksprijs. Alle bezoekers, en zeker ook familie en 
vrienden, kunnen jdens hun bezoek aan de kerk op hun favoriete bouwwerk stemmen. Meer stemmen 
betekent meer kans.” 
 
De tentoonstelling in de kerk is open op zaterdag 14 mei en 28 mei en 11 juni. 
Op 25 juni is er een escaperoom in de kerk. Openings jden van 11:00-16:00 uur. Toegang is gra s. 
Geschikt voor alle lee ijden.  
Voor meer informa e over de KerkgeBOUWwedstrijd of inschrijving, verwijzen we naar de website 
van de S ch ng Vrienden van de Adventskerk. 
www.vriendenvandeadventskerk.info/kerkgebouwwedstrijd 



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 

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan! 
Toen ik 6 april de regiopagina van het AD opensloeg, 
werd mijn aandacht getrokken door de kop ‘Fraude 
met cadeaubon zit energiebesparing dwars’. Wat blijkt? 
De aanvraagprocedure om de ‘Groene Bon’ aan te vra-
gen, is niet waterdicht. De groene bon, bestemd voor 
sociale huurders en eigenaren dan wel huurders van 
woningen met een maximale WOZ waarde van  
€ 250.000,00, kan in handen komen van personen die 
daar geen recht op hebben.  
De rechthebbenden van de bon staan vervolgens met 
lege handen en kunnen geen energiebesparende ar -
kelen kopen ter waarde van € 70,00. Een verwerpelijke 
gang van zaken maar helaas geen uitzondering in de 
huidige digitale samenleving. 
Uit gesprekken met senioren de afgelopen maand 
kwam mij in het kader van de Groene Bon nog een an-
der probleem ter ore. Het blijkt dat de cadeaubon bij 
aankoop van energiebesparende ar kelen volledig 
moet worden besteed. Deelbestedingen zijn niet moge-
lijk, ook niet als een deel van de ar kelen die met de 
cadeaubon kunnen worden aangescha , jdelijk zijn 

uitverkocht. 
Cadeaubonnen van ondernemers en organisa es heb-
ben al jaren de mogelijkheid van deelopnames. 
De gemeente Alphen aan den Rijn hee , zo schat ik in, 
veel geld onnodig uitgegeven aan een cadeaubon die 
niet fraudebestendig is, maar ook niet al jd geheel in-
baar is. 
 
Mijn advies aan de gemeente Alphen aan den Rijn is 
om bij dergelijke ac es in de toekomst de rechtheb-
benden op basis van de gegevens uit de basisadmi-
nistra e een in gedeelten opneembare cadeaukaart te 
verstrekken. Ter voorkoming van misbruik zou als 
voorwaarde bij besteding van de cadeaubon een legi-

ma eplicht aan de kaart kunnen worden gekoppeld. 
De voorgestelde oplossing is niet alleen goedkoper, 
maar voorkomt ook fraude en is klantvriendelijker. 
 

 
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 mei zijn jarig: 

08/05 de heer H. Emmelot 
10/05 mevrouw J.N.E.M van den Berg 
10/05 mevrouw A.C. de Vlieger 
11/05 mevrouw A. Kersbergen-Breedijk 
18/05 mevrouw J.S.P. Herbes 
24/05 mevrouw A.M. Burgemeestre 
            van Elk 
25/05 mevrouw R. Kalsbeek 
26/05 mevrouw P. Visser-Korver 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 

Overleden 
de heer R. Meijer 
mevrouw A.F. van den Berg-Doornbos  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit 
verlies. 
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Algemene ledenvergadering 
In de bestuursvergadering van 28 maart jl. 
hebben we de laatste punten doorgeno-
men betreffende de Algemene Ledenver-
gadering. Deze was op dinsdag 26 april in 
restaurant Millennium (voorheen de Vrien-
den). In het Seniorennieuws van juni volgt een up-
date. 

Ac viteiten 
Zoals u in het ASVA-katern kunt lezen, gaan 
we donderdag 19 mei as. weer minigolfen bij 
Bij Hen. Ook zijn we voornemens om op don-
derdag 23 juni een busreis naar de Broeker 
Veiling te organiseren. Verdere gegevens 

vindt u in het Seniorennieuws van juni.  

Van de bestuurstafel 

De eerste ac viteit in 2022!  
 
Op dinsdag 26 maart hebben wij voor het eerst in lange jd weer een ac viteit kunnen organiseren. 

Het werd een gezellige pubquiz-middag, die wij ditmaal gehouden hebben in de 
kan ne van VV Alphia. Het was zonder meer een succes, ook al waren we met een 
kleinere groep dan we gehoopt hadden. 
De quizmaster verraste ons met leuke en boeiende vragen die niet al jd even ge-
makkelijk te beantwoorden waren. Er moest soms echt gepuzzeld en geprakkizeerd 
worden over de antwoorden. Uiteindelijk kwam er natuurlijk toch een winnend 
team uit de bus, dat door de andere deelnemers heel hartelijk werd gefeliciteerd 
met de overwinning, want dat hadden de teamleden echt wel verdiend. 
Ook de verzorging in de kan ne was uitstekend, wij werden op jd voorzien van 

ons natje en droogje en dat ook nog eens met een opgewekte lach en een praatje.  
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Minigolf op 19 mei 2022 
Op donderdag 19 mei as. gaan we weer minigolfen bij Bij Hen, Burg. Bruinsslotsin-
gel 9, Alphen aan den Rijn. 
Er wordt gespeeld van 14.00 tot 16.00 uur. 
De prijs voor ASVA-leden is € 10,00 en voor niet ASVA-leden € 12,50, en zoals ge-
bruikelijk incl. bij aankomst, kopje koffie/thee, 1 consump e. Natuurlijk zullen we 
de bi erballen niet vergeten. 

U hoe  zich niet van tevoren aan te melden. Wilt u komen en hebt u problemen 
met vervoer, belt u dan even met onze secretaris  
Nel Jansen op telefoonnummer (06) 145 772 03. 

 
Vooraankondiging 

Dagtocht naar de Broekerveiling 
 

Gaat u met ons mee op 23 juni as. voor een compleet dagje uit naar het rijksmuseum Broekerveiling in 
Broek op Langedijk in Noord-Holland? We gaan kijken, luisteren, varen en …….jawel …… veilen. Hoe leuk 
is dat! Je eigen prijs bepalen voor een maaltje groenten, aardappelen of fruit. Noteer de datum vast in 
uw agenda en kijk in het Seniorennieuws van juni voor het complete programma, de prijs en hoe u zich 
voor dit uitstapje kunt aanmelden. 

Hernieuwde oproep: 
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 

Ouder worden 

In verschillende uitspraken 

Lee ijd is wat je denkt dat het is. 
Je bent zo oud als je denkt dat je bent.  
 
Ik heb ook gehoord:  

‘Ik ben op een lee ijd ge-
komen dat ik eerst mijn 
gebit en gehoorapparaat 
nodig heb om te vragen 
waar mijn bril ligt!’ 

 
De bevolking bestaat ook uit twee groepen: 
ouderen die graag iets willen nalaten aan kinderen 
en kleinkinderen – en zij die van hun ouders en 
grootouders graag iets willen erven. 
 
Iedereen hee  een lee ijd die hij al zijn hele leven 
hee . 
 

Een uitspraak van Wim Kan:  
‘Sommige mensen leven om te leven, anderen om 
zo laat mogelijk dood te gaan.’ 
 
Ouder worden is fascinerend: hoe ouder je wordt, 
hoe ouder je wilt worden. 

 
Laten we dat met z’n allen pro-
beren! 
 
 
 
 
 

Betsie Stapper, secretaris 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) 
Inmiddels wordt de soos weer goed bezocht; bijna weer als vanouds en dat is 
heel pre g, dus gaan we weer naar een gezellige periode toe!  
Omdat er nog weinig ondernomen is, heb ik nu verder geen mededelingen voor u. 
 
 

Lady’s Day bij Vander Klooster Mode in Boskoop op donderdag 9 juni 
U kunt zich nog opgeven tot 20 mei; voor informa e: zie het Seniorennieuws van april. 
Aanmelden bij Ineke Hoogervorst, tel. (06) 516 035 25 of op de dinsdagmiddagsoos. 
Voor deze dag wordt een eigen bijdrage van € 6,00 gevraagd.  

 
 

Een mooie Hemelvaartsdag! 
 

Ineke Hoogervorst 

We hebben u nodig! 
Ondanks eerdere pogingen is het helaas nog niet gelukt om nieuwe bezorgers voor Seniorennieuws te 
vinden. Vandaar nogmaals een dringende oproep:  

hebt u een uurtje per maand over? Meld u dan aan als vrijwilliger! 
Het kost niet veel jd, u bent lekker ac ef buiten bezig én uw inzet 
wordt enorm gewaardeerd.  
Vooral in Kerk en Zanen en in het centrum van Alphen aan den Rijn 
hebben we bezorgers nodig, maar ook invallers zijn van harte wel-
kom.  Aanmelden graag bij Ineke Beumer: 
inekebeumer1952@gmail.com of (06) 189 717 00. 

Want: zonder bezorgers geen Seniorennieuws! 

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 – D – E – I – K – N – P – R – T    B – E – I – K – O – P – R – T – U     A – D – G – I – K – N – S – T – IJ    
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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 17 mei: dhr. Kees Visschedijk met het thema ‘De geschiedenis van de Stolpersteine en de verhalen achter de 
Stolpersteine in Alphen aan den Rijn’.  
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. 

Van de bestuurstafel 
Algemene Ledenvergadering KBO 2022  

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 31 mei om 
13.30 uur in de Jozefzaal, Paradijslaan 3 (zaal open om 13.00 uur). 
Na de vergadering gaan we gezellig onze geliefde spellen doen (geen compe e). 
Agenda 
1  Opening      7  Benoeming leden van de kascommissie 
2  Vaststelling agenda    8  Vaststelling begro ng 2023 
3  Samenwerking KBO – PCOB   9  Contribu e 2023 
4  Verslag ALV 10 maart 2020   10 Bestuursaangelegenheden 
5  Jaarverslagen 2020 en 2021   11 Rondvraag 
6  Financiële stukken verslag 2020 en 2021 12 Slui ng 
 

Deze agenda, het verslag van de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering en de financiële stukken 
liggen voor u klaar op de soos op dinsdag 17 en 24 mei. 

Jarigen 
90 jaar: 
Mevr. F. van Gils-van Deuren (KBO)  01-05 
Mevr. H.H. v.d. Munckhof-v.d. Vliet (KBO)  25-05 
85 jaar: 
Mevr. L.M.W. Captein-van Veldhuizen (KBO) 08-05 
Mevr. F.E. van Vliet-Smit (KBO)   20-05 
Dhr. J.M. Kleijn (KBO)    26-05 
Dhr. C. Verdel (PCOB) 
80 jaar: 
Dhr. J.T.M. Teske (KBO)    03-05 
Mevr. P.W. Knopperts-de Heij (KBO)  09-05 
Mevr. M.J.J. Weterings-Jansen (KBO)  15-05 
Dhr. W.P. Len ng (KBO)    25-05 
Mevr. C.M. Molenaar (KBO)    29-05 
Mevr. Z. Weening-Hofer (PCOB) 
Dhr. G.J. van Hemmen (PCOB) 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 

Jubilea (PCOB) 
65 jaar getrouwd: 
Echtpaar Van Oosterom-Dekker   09-05 
60 jaar getrouwd: 
Echtpaar Benard-Snel    30-05 
55 jaar getrouwd: 
Echtpaar Van Rietschoten-de Bok   09-05 
Echtpaar Nijholt-Troost    30-05 
Gefeliciteerd met dit heuglijke feit. 
 
Overleden 
Mevr. M.J. van Mourik-Corsel (PCOB)  07-04 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 
Nieuw lid (PCOB) 
Mevr. E. Woensdregt 
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 
Secretaris Commissie Zorg & Welzijn 
E-mail: secretaris-zorg-welzijn@oso-alphen.nl      Voor meer informa e: www.oso-alphen.nl  

OSO-bestuur 
Coali e 
Zodra de nieuwe coali e bekend is, gaan wij contact opnemen met de verantwoordelijke wethouder om 
te horen hoe de gemeente de kloof die is ontstaan tussen hulpbehoevende senioren en het verpleeg-
huis aan het einde van de levensrit aan gaat pakken! Hoe lossen ze deze problema ek op? Hoe ziet de 
aanpak eruit op korte en lange termijn voor mantelzorg? 
Jaarverslag 
Het jaarverslag is op de laatste OSO-vergadering gepresenteerd en goedgekeurd. Voor belangstellenden 
is het in te zien op onze website www.oso-alphen.nl. Tevens digitaal op te vragen via secretaris@oso-
alphen.nl. 
Een seniorvriendelijke gemeente 
We vragen ons allemaal af of de gemeente Alphen aan den Rijn een seniorvriendelijke gemeente is en 
of ze wel goed zorgt voor senioren. De gemeente Alphen hee  veel onderwerpen. Zorg en ondersteu-
ning is daar een van. Deze gaat over hulp, Wmo, papierwinkel, buurtwerk en meldpunt. 
Ook is er een pagina over 'Lekker lang zelfstandig' met onderwerpen over wonen, veiligheid, hulp, geld, 
gezelligheid, vervoer en het seniorenblad Kwiek. Kijkt u eens op: 
www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/zorg_en_ondersteuning en op: 
www.alphenaandenrijn.nl/Lekker_lang_zelfstandig 
Een seniorvriendelijke gemeente krijgen we door aan familie, vrienden, kennissen en buren te vertellen 
wat de gemeente allemaal doet aan seniorvriendelijkheid. We moeten niet vertellen wat er niet goed 
gaat aan hen, maar dit doorgeven aan het OSO. Dan zorgt het OSO dat het op de juiste plaats komt. Wij 
houden het in de gaten en spreken de gemeente hierop aan! 
U kunt uw melding doorgeven via het e-mailadres seniorvriendelijke_gemeente@oso-alphen.nl 

Vacature 
Ondersteuning 
Het OSO is op zoek naar alle mogelijke manieren van ondersteuning door vrijwilligers. 
Senioren die belangstelling hebben om iets voor de maatschappij te willen doen. Wij zoeken senioren die mee wil-
len denken in ons bestuur of commissies: Communica e, Ac viteiten, Wonen en Zorg & Welzijn. Voor elke senior 
hebben wij een taak binnen onze aandachtspunten: 1 Poli ek dichtbij, 2 Senioren centraal, niet de regels, 3 Inclu-
sieve samenleving, 4a Lokaal armoedebeleid, 4b Ouderenwerkloosheid omlaag, 5a Goede ouderenzorg, 5b Sa-
menspel tussen hulpverleners, 5c Voldoende passende woningen voor senioren, 6 Een veilige gemeente, 7 Digita-
lisering zonder uitslui ng en 8 Aandacht voor zingeving. Belangstelling? Vragen? secretaris@oso-alphen.nl. 
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Commissie OSO Wonen 
Waarom blij  het aanbod van seniorenwoningen achter? En aan wat voor soort woningen hebben senioren ei-
genlijk behoe e? Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de sterk gestegen bouwkosten de laatste jaren, waar-
door het voor bouwers aantrekkelijker is om grote woningen te bouwen, omdat daar meer marges op worden 
behaald. Dit zijn veelal woningen die niet geschikt en niet betaalbaar zijn voor senioren. Het is duidelijk dat er 
voor senioren weinig tot geen woningaanbod is dat voldoet aan hun behoe e. 
Senioren vormen de snelst s jgende demografische groep in ons land. Passende en betaalbare ouderenhuisves-

ng dient daarom een integraal onderdeel van de bouwopgave te vormen. Aangezien er nu al veel senioren ei-
genlijk in niet geschikte huisves ng wonen, zouden van de 1 miljoen nieuwe woningen die in de nabije toekomst 
worden gebouwd, minimaal 400.000 tot 500.000 levensloopbestendige woningen voor senioren moeten zijn. 
Bij de woningbouwopgave is het van belang ruimte te bieden voor woonvormen waar sociaal contact tussen be-
woners wordt ges muleerd en waar verzorging beschikbaar is zodra dat nodig is. ‘Nabuurschap’ zal een belangrij-
ke rol spelen in de toekomst van de zorg. De zorg wordt ontlast wanneer mensen als ‘goede buren’ met elkaar 
omgaan. De nieuwe woonvormen betreffen zowel de woning als de omgeving daarvan. Denk aan wooneenheden 
met maatschappelijke voorzieningen die bewoners met elkaar kunnen delen en aan een ruimtelijke omgeving die 
ontmoe ng s muleert. Een groot deel van het dagelijks leven vindt immer plaats in de parkjes, pleinen en straten 
rondom het huis. ‘Verleid’ ouderen om hun vaak grotere, goedkoop gehuurde woning te ruilen voor een levens-
loopbestendige woning, dit geldt ook voor koopwoningen. Als er meer aanbod komt, kunnen senioren sneller in 
beweging komen. Hoe langer senioren verhuizing naar een op termijn geschikte woning uitstellen, hoe moeilijker 
het wordt deze stap alsnog te ze en. Als OSO-Commissie Wonen roepen we dit 'dagelijks' naar gemeente, wo-
ningcoöpera es en wie het maar wil horen! Zou de nieuwe coali e het nu echt oppakken?  
 

Commissie Zorg en Welzijn 
Eenzaamheid is vaak dichterbij dan u denkt! Drink daarom 
eens gezellig een kopje koffie of thee met anderen. 
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan 
een miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam. Het woord een-
zaamheid zou eigenlijk niet mogen bestaan. Maar eigenlijk mag 
toch niemand van jong tot oud, mannen en vrouwen met welke 
achtergrond vanuit welke cultuur ook, eenzaam zijn. En toch is 
dat zo! Het aantal eenzamen is door de coronacrisis alleen maar 
toegenomen. Eenzaamheid kan voortkomen uit het zich niet 
met medemensen verbonden voelen of het missen van een 
hechte, emo onele band met familie en anderen. Maar eerlijk is 
eerlijk, het coronavirus hee  het ook voor de werkgroep Oude-
ren voor Ouderen (OVO) niet gemakkelijk gemaakt om samen 
iets te ondernemen. Veel ouderen bleven thuis, ontmoe en 
weinig mensen en waren vaak aan huis gekluisterd. Des te be-
langrijker is het om met elkaar contact te blijven houden, elkaar 
te ontmoeten en eens een kopje koffie of thee te drinken. 
 
Wij hebben weer een start gemaakt en ontvangen u graag 
twee keer per maand. De tweede zondag van de maand is dat 
in onze vaste loca e het Restaurant Millennium bij de 
Driehoorne en de vierde zondag van de maand zijn we in onze 
nieuwe loca e het Buurthuis AquaRijn aan de Cantharel. 
Wij zien u graag tussen 15.00 uur en 17.00 uur. 



•

•

•

•

..

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


