
Van, voor en door vijftigplussers!

van de ouderenorganisaties in Alphen aan den Rijn

In dit nummer onder meer:

Dit moet u weten over huurverhoging in 2022

Wat kun je doen om op brandstof te besparen?

De nieuwste babbeltrucs

De hospicegroep

Verklaring van erfrecht niet altijd meer nodig

8e jaargang
Juni 2022 nr.5



President Kennedylaan 34 • 2403 DP Alphen aan den Rijn • 0172 41 99 10
Prinses Irenelaan 90 • 2404 BJ Alphen aan den Rijn2404 BJ Alphen aan den Rijn • 0172 49 41 43

E-mail: info@tppboers.nl E-mail: info@tppboers.nl • Internet: www.tppboers.nl

• 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. Inleveren van 
kopij voor het juli/augustusinummer 2022 uiterlijk 10 juni bij de redac e. Graag als Word-bestand via e-mail. 
Het juli/augustusnummer verschijnt in week 26. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 
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De maatschappij verandert snel, deels noodgedwongen: bemensen van werkplekken is moeilijk en de 
samenleving digitaliseert steeds verder. Erg veel kan of moet online geregeld worden. De supermarkt 
brengt de boodschappen thuis, postpakke en worden aan de deur afgeleverd. Banken sluiten hun bij-
kantoren en geldautomaten verdwijnen. Met als risico’s de cybercriminaliteit en de vereenzaming die 
met name de ouderen onder ons zullen treffen.  
De redac e 

Waar eindigt het, vraagt Seniorennieuws zich af 

Algemeen katern 



Column 

Verpatsen 
Theater Castellum kan er weer helemaal tegen. 
Brandveilig, mooi opgeknapt, de toch ge hoeken 
weggewerkt, kom maar op met de mooie voor-
stellingen… Maar er zit nog steeds een addertje 
onder het gras en dat is dat er een openbare 
aanbesteding loopt voor de exploita e. De ge-
meente vindt het namelijk allemaal te las g en 
te duur om een theater draaiende te houden. 
Dus moet een derde par j het maar doen en dan 
qui e spelen. Van meet af aan hee  het theater 
het moeten stellen met te weinig subsidie. Tja, 
dan gaat het een keer wringen. Nou ben ik geen 
ziener, maar ik kan wel vertellen dat een behoor-
lijk cultuuraanbod geld kost en dat geen enkel 
theater zonder fatsoenlijke steun kan. Tenzij je 
er een commerciële business van maakt, maar 
dan draait het uit op een mix van Tineke Schou-
ten, bedrijfsconferen es en wellicht een casi-
nootje erbij. Het komt me bekend voor. Ooit 
hadden we poppodium Het Kasteel in Alphen. Er 
traden goeie bands op, veel volwassenen van nu 
hebben er plezierige herinneringen aan. Alleen 
de exploita e liep op enig moment niet zo lekker 
door verkeerd management. De gemeente wist 
maar één oplossing, het gebouw verkopen. Al 
jaren klinkt nu weer de roep om een poppodium. 
Lachwekkend is het in de gemeenteraad opge-
popte idee in Alphen een mini-Ziggodome te 
bouwen, ergens in een woonwijk. Zouden de 
dames en heren weleens in het Ziggo zijn ge-
weest? En de infrastructuur daaromheen goed 
hebben bestudeerd? En hoe zat het ook al weer 
met die vermaledijde en aanvankelijk bewierook-
te Kunstverdieping naast de Adventskerk, waar 
drie organisa es op het gebied van de beeldende 
kunst niet bleken te kunnen samenwerken? Ver-
kocht. Sinds enige jd hebben we een fraaie 
nieuwe bibliotheek. Die kan nu al in de rats zi en 
over hoe het over enige jaren financieel verder 
moet. Want bouwen is één ding, exploita e is 
vers twee. En daar is Alphen geloof ik niet zo 
goed in. Maar denk wel even na, gemeente-
raadsleden, voor jullie opnieuw een gebouw ver-
patsen.    Janny Eskes  

Dit moet u weten over 
huurverhoging in 2022 

In 2022 mag de huur van sociale huurwoningen met 2,3 
procent verhoogd worden. Als u een woning in de vrije sec-
tor huurt, dan mag de huur maximaal 3,3 procent hoger 
worden. De verhuurder moet zich wel aan een aantal re-
gels houden als hij de huur verhoogt. Doet hij dat niet, dan 
kunt u bezwaar maken. 
Huurprijzen van woonhuizen worden meestal per 1 juli ver-
hoogd. Tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2022 hee  de overheid 
dit verboden en is de huur voor iedereen die een sociale 
huurwoning huurt, gelijk gebleven. In de vrije sector mocht 
de huur in 2021 wel omhoog, met maximaal 2,4 procent. 
Vanaf 1 juli 2022 mogen alle huren weer verhoogd worden. 
Als uw verhuurder de huur wil verhogen, moet u daar mini-
maal twee maanden van tevoren bericht over krijgen. Bij 
een huurverhoging per 1 juli, moet u daar dus vóór 1 mei 
bericht over hebben gekregen. 
Wanneer woont u in een sociale huurwoning? 
Een sociale huurwoning is een woning waarvan de huur 
toen u er kwam wonen onder de vooraf vastgestelde grens 
(liberalisa egrens) lag. Deze grens kan per jaar veranderen 
en ligt in 2022 op 763,47 euro. Weet u niet zeker of u in een 
sociale huurwoning woont? U kunt dit controleren op de 
website van de Rijksoverheid. 
Woont u in een zelfstandige huurwoning die geen sociale 
huurwoning is? Dan woont u in de vrije sector. 
Hoeveel mag uw huur s jgen? 
In de sociale sector is de huurverhoging meestal maximaal 
2,3 procent. De huurverhoging kan alleen hoger zijn als uw 
inkomen boven een bepaalde grens ligt of als uw huur lager 
is dan 300 euro. 
Huur onder de 300 euro 
Als uw huur onder de 300 euro ligt, mag uw huurprijs met 
maximaal 25 euro s jgen. 
Huur boven de 300 euro 
Als u in een sociale huurwoning woont en meer dan 300 
euro huur per maand betaalt, mag uw huur in 2022 met 
maximaal 2,3 procent s jgen. 
Hoger inkomen 
Als uw inkomen boven een bepaalde grens ligt, mag de ver-
huurder een huurverhoging van maximaal 50 of 100 euro 
vragen. De overheid wil met deze hogere huurverhoging 
mensen met een hoger inkomen aansporen om te verhuizen 
naar een duurdere woning.  
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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 juni binnen te zijn. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden!  Er zijn 
twee vrijkaarten CinePlus Castellum naar keuze te winnen. 

Horizontaal: 
1 Verkouden tor (10); 10 Puber; 11 Inwoner 
van Rome; 13 Deksel; 15 Mede; 16 Uitroep 
van pijn; 18 Gol erm; 20 Gelijke; 23 Japanse 
gordel; 24 Voorbij; 26 Gissen; 27 Misser; 28 
Ke ngzang; 30 Deel van een voertuig; 31 
Retour; 32 Inhoudsmaat; 33 Overtrek; 35 
Rich ngaangever; 36 Muzieknoot; 37 Eerste 
dag van de vasten; 38 Naamspeldje; 39 Land-
code Slowakije; 41 Betaalcode; 43 Aanwij-
zend voornaamwoord; 44 Bevel; 45 Lang-
zaam; 47 Verdroogd; 49 Dik; 51 Advies; 52 
Gezichtssluier; 54 Bergplaats; 55 Rivier in 
Oostenrijk; 56 Opze elijk grievend; 58 Deel 
van het gezicht; 59 Onmeetbaar getal; 60 
Onderdompeling; 61 Koraalbank; 63 Overdre-
ven spaarzaam; 65 Vorst; 67 Stuk hout waar 
een viool van gemaakt kan worden (10) 
 
Ver caal: 
1 Muzieknoot; 2 Troe aart; 3 Verbond; 4 Elk; 
5 Autokenteken van Turkije; 6 Bijwoord; 7 
Vis; 8 Loopvogel; 9 Elas citeit; 10 Onvoor-

spelbare gebeurtenis; 12 Naastwonende; 14 
Slang; 17 Niets aangetrokken van blijdschap 
(10); 18 Getekend reisverslag (10); 19 Lid-
woord; 21 Paljas; 22 Rivier in Utrecht; 23 Ge-
hoororgaan; 25 Bergweg; 27 Kleur; 29 Boos; 
31 Op jd; 34 Liter; 35 Kikvorsach g dier; 40 
Dapper; 42 Het eten bereiden; 44 Rechtzaak; 
46 In werking; 47 Aanwijzend voornaam-
woord; 48 Waadvogel; 50 Verpakkingsmiddel; 
52 Voetpunt; 53 Aandeel in een toneelstuk; 
56 Kern; 57 Koortswerend middel; 60 Vrucht; 
62 Europeaan; 64 Persoonlijk voornaam-
woord; 65 Knokploeg; 66 Nederlands Kampi-
oenschap. 
 
Oplossing uit nr. 04: 
GEVELTOERIST – DAGOPBRENGST 
 – AANGESCHOTEN – BOVENKLEDING 
 
De twee vrijkaarten CinePlus Castellum zijn 
gewonnen door H. van der Hulst. 

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 rijbe-
wijs 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 bestaat ook een 
mogelijkheid om de Gezondheidsverklaring online in te vullen. Voor informa e daar-
over kunt u terecht op de website van het CBR www.cbr.nl. Als dit formulier in uw 
bezit is, kun u uitsluitend telefonisch een afspraak maken met S ch ng Media Part-
ners 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 keu-
ringsformulieren 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 rijbe-
wijs. 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 huisarts. Bij deze keuring 
kunt u geen aanspraak maken op een kor ng. 
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De brandstofprijs is de afgelopen jaren flink gestegen. 
Wat kun je doen om op brandstof te besparen? 

1. Vul je tank op een industrieterrein 
Het verschil tussen bezinepompen langs de snelweg en op 
industrieterreinen of kantoorwijken is inmiddels 18 cent per 
liter (voor diesel 16 cent). De laagste prijs krijg je dus vooral in 
gebieden met veel kantoorpanden.  
2. Let op de stroomverbruikers 
Je airco, de achterruitverwarming of de ven lator zijn de zo-
genoemde grootverbruikers van je auto. Ze werken op 
stroom, maar wel door middel van een dynamo. Een dynamo 
gee  extra weerstand op de motor, die daar weer harder voor 
moet werken. Zo verbruik je uiteindelijk dus ook extra brand-
stof. Tip voor in de zomer: de airco met dichte ramen is zuini-
ger dan open ramen, open ramen vangen wind. Zie de p over 
windvangers.  
3. Vermijd gewicht en windvangers 
Hele zware bepakking zorgt voor meer brandstofgebruik. Hoe 

lichter de auto, des te minder hard je motor hoe  te werken. 
Ook windvangers als dakkoffers, fietsendragers en dakdragers 
zorgen voor extra weerstand. Heb je ze niet nodig? Haal ze 
dan van je auto af.  
4. Zorg voor de juiste bandenspanning 
Banden gebruiken behoorlijk wat brandstof vanwege de wrij-
ving op de weg (zo’n 25 procent van het brandstofverbruik). 
Rijden met een te lage bandenspanning zorgt ervoor dat je 
verbruik met 3 tot 5 procent toeneemt.  
5. Rijd niet te snel 
Dit klinkt logisch, maar toch: als je 130 km/u rijdt, verbruik je 
zeker 25 procent meer brandstof dan wanneer je 100 km/u 
rijdt. Het is ook goed om een constant tempo aan te houden. 
Zo hoe  de motor zich niet extra in te spannen bij het versnel-
len. Heb je een auto met cruise-control? Schakel die dan in. Zo 
maak je hier op maal gebruik van.    Bron: AD.nl 
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De nieuwste babbeltrucs, kent u deze al? 
Bij een babbeltruc gebruikt een crimineel een smoes of leugen om uw woning binnen te dringen en 
geld, pinpas of waardevolle spullen te stelen. Deze criminelen gebruiken verschillende smoezen en 

leugens, die regelma g wisselen. Enkele voorbeelden van de laatste nieuwe babbeltrucs. 
Trap er niet in! 

Kapo e waterleiding 
Een vrouw komt een man tegen in de li  van haar flat. Hij vertelt dat hij de waterleiding van de buren aan het con-
troleren is. Even later belt de man ook bij deze vrouw aan en vraagt of hij ook haar waterleiding kan controleren. 
De man stapt samen met een vrouw naar binnen. Terwijl hij met het slachtoffer praat, steelt de vrouw de sieraden 
uit de slaapkamer. 
Gearresteerde dief 
Een man belt aan en doet zich voor als poli eagent. Hij hee  een afspraak bij een buurman, maar die is niet thuis. 
De ‘poli eagent’ vraagt of hij het toilet mag gebruiken. Daarna vertrekt hij. Even later krijgt de bewoner een tele-
foontje. De poli e hee  een nepagent gearresteerd en bij hem de pinpas van de bewoner aangetroffen. De poli e 
wil de bewoner doorverbinden naar de bank, zodat hij zijn pinpas kan blokkeren. U wordt vervolgens doorverbon-
den naar een handlanger, die vraagt naar uw gegevens. U denkt dat u met de bank belt en gee  nietsvermoedend 
uw gegevens af. Vervolgens wordt uw rekening leeggehaald. 
Pakketbezorger 
Een pakketbezorger belt op terwijl u niet thuis bent. U kunt een afspraak maken om tegen een vergoeding van één 
euro het pakket ergens af te halen of u kunt een tweede bezorgpoging plannen. De ‘bezorger’ komt dan langs met 
een mobiel pinapparaat. Het doel is uw pinpas en pincode te bemach gen. Na het pinnen van die ene euro krijgt u 
ongemerkt een andere pinpas terug bijvoorbeeld. Of uw pas wordt geskimd. Beide zijn in de prak jk voorgeko-
men. De ‘pakketbezorger’ kijkt de pincode af en haalt geld af bij een pinautomaat. 
Thuiszorgmedewerker 
Er staat een thuiszorgmedewerker voor de deur. “Ik kom kijken of u het allemaal redt”, zegt hij of zij. Het lijkt alle-
maal echt, inclusief het pasje om de nek. De nep-thuiszorgmedewerker probeert de bewoner af te leiden, zodat 
een handlanger naar binnen kan sluipen op zoek naar waardevolle spullen. Er is ook een bende die zich uitgee  als 
verpleegkundigen die bloed komen afnemen voor een medische controle.  
Volle boodschappentas 
Jonge vrouwen gaan huizen langs om ouderen met een zware boodschappentas te helpen. Ook als de bewoner 
zegt dat de vrouwen de tas bij de deur kunnen neerze en, lopen ze door en ze en ze de tas binnen. Terwijl de 
bewoner erachteraan loopt, glipt een handlanger naar binnen om waardevolle spullen te stelen. 
Nieuwe buren 
Een onbekende stelt zich voor als een nieuwe buurman of buurvrouw. Hij of zij wil graag met u kennismaken of 
vraagt om een glaasje water. Als u samen met uw nieuwe buurman of buurvrouw in de keuken staat, glipt een 
handlanger naar binnen. 
Het bestrijdingsbedrijf 
“Hallo, we zijn van het bestrijdingsbedrijf”. Ja, zelfs deze truc wordt gebruikt om bij mensen binnen te komen. Bij-
voorbeeld omdat er een plaag is van enge beestjes, zoals de bedwants. Ook hier is het advies: laat ze niet zomaar 
binnen, vraag legi ma e en bij twijfel bel de poli e. 
Wat als het u overkomt? 
Hebt u toch iemand binnengelaten die niet te vertrouwen 
was? Bel dan zo snel mogelijk de poli e. Bel 112 als de da-
der nog in de buurt is. Is de dader al weg, bel dan de alge-
mene meldlijn 0900-8844. Uw aangi e kan voorkomen dat 
nog meer mensen slachtoffer worden. 
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De hospicegroep 
“De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop hee  
meer in huis dan je zou denken”, zegt manager Sacha 
Lefeber. “Behalve zes gastenkamers aan de Lupineweg 9 
in Alphen en twee in Nieuwkoop, bieden wij ook onder-
steuning in de thuissitua e.” 
De Hospicegroep is ontstaan 
uit een fusie van het eerste 
Bijna-thuis-huis, dat in 1985 
in Nieuwkoop in gebruik is 
genomen en de Hospicegroep 
in Alphen aan den Rijn. Het 
doel was en is dat plaatsgeno-
ten waardig overlijden. 
Sacha licht het ‘waardig’ 
graag toe: “Dat iemand aan-
dacht krijgt, de zorg ontvangt die nodig is, mogen zijn 
wie of wat je ook bent, je geaccepteerd weten.” 
De Hospicegroep werkt met een professionele staf en 
maar liefst 130 vrijwilligers. “Onze vrijwilligers hebben 
een opleiding achter de rug van zeven dagdelen en zij 
zijn bereid om samen met iemand op te lopen tot het 
einde. Dat betekent dat zij zichzelf weg kunnen cijferen 
en de ander de aandacht geven die nodig is”. 
Het is een bekend gegeven dat iemand die weet dat hij 
nog maar kort (maximaal drie maanden) hee  te leven, 
het liefst in zijn eigen omgeving verblij . “Tussen ’s mor-
gens zeven en ’s avonds elf uur kunnen we daar vrijwil-
ligers inze en. Van een vrijwilliger wordt verwacht dat 
hij of zij wekelijks twee dagdelen van vier uur beschik-
baar is. De aanwezigheid van een vrijwilliger is niet al-
leen pre g voor de betreffende pa ënt, maar ook voor 
de mantelzorger die dan jd krijgt voor andere zaken in 

deze beladen periode.”  
Voor de kosten hoe  niemand bang te zijn. “Onze vrij-
willigers krijgen geen geld en in zo’n situa e maken we 
verder geen kosten”, legt Sacha uit.  

Als het niet mogelijk is om in 
de laatste levensfase thuis te 
blijven, kan een beroep wor-
den gedaan op een gastenka-
mer van de hospicewoning. 
“Onze vrijwilligers staan klaar 
om in een mooie, huiselijke 
omgeving een warm welkom 
te bieden. Hun kracht is om te 
ontzorgen, ook voor mantel-
zorger. Wel stellen wij de har-

de eis dat een arts hee  bepaald dat de levensverwach-
ng maximaal drie maanden bedraagt. Wanneer iemand 

niet binnen deze drie maanden komt te overlijden ont-
staat er een nieuwe situa e waarin het leven weer moet 
aangegaan. Veelal in een verpleeghuis en soms thuis.” 
Dat het verblijf in een gastenkamer niet gra s is, ligt 
voor de hand. “De kosten bedragen € 36,00 per dag. Wij 
adviseren om bij de zorgverzekering te informeren of de 
kosten (gedeeltelijk) worden vergoed.” 
Vier jaar geleden is Sacha overgestapt van het zieken-
huis waar zij leiding gaf aan de afdeling verloskunde, 
naar haar huidige func e, waar zij voor dezelfde uitda-
ging staat: “Je kunt beide maar één keer goed doen.”  
Meer informa e is te vinden op 
www.dehospicegroep.nl. 
 
Rijk Huisman 

Verklaring van erfrecht niet al jd meer nodig 
Had een overledene geen testament en staat er niet meer dan € 10.000,00 op de nagelaten bankreke-
ning, dan hoeven de nabestaanden voortaan geen dure verklaring van erfrecht meer te laten zien om 
toegang te krijgen tot het saldo. Dat hebben banken onlangs met elkaar afgesproken. Een bank kan deze 
grens ook hoger leggen. Voor echtgenoten en partners lag de grens al op € 100.000,00, ook onder voor-
waarde dat er geen testament is.  
Vraagt de bank wel een verklaring van erfrecht, dan moet u hiervoor naar een notaris. Via de Nederland-
se Vereniging van Banken kunt u nagaan of een verklaring van erfrecht nodig is. Ga naar www.nl en zoek 
op ‘formulier’. U kunt het formulier ‘Beschikken over bankrekening overleden echtgenoot / partner’ in-
vullen en opsturen.            Bron: (Geld & Recht) 
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Wat is gezonder: koffie of thee? 
Sommige mensen kunnen de dag niet starten zonder een 
kop koffie, anderen drinken de hele dag thee. Maar wat is 
nou eigenlijk beter voor je? Koffie of thee? 
Om maar even met het goede nieuws te beginnen: thee en 
koffie zijn allebei gezond. Ze zijn, net als water, prima dorst-
lessers. Koffie en thee beva en van zichzelf geen suiker en 
calorieën en daardoor zijn ze dus een veel gezondere keuze 
dan bijvoorbeeld frisdrank of vruchtensap. Maar… wat is de 
winnaar: koffie of thee? 
De pluspunten van koffie 
Bij koffie staat één voordeel meteen op de voorgrond: je 
wordt er wakker en alert van. Dat komt door cafeïne. Deze 
bijzondere stof hee  een krach ge werking op het centrale 
zenuwstelsel. Het maakt je wakker, het verbetert je mentale 
alertheid en het wordt zelfs in de (top)sport gebruikt om 
presta es te verhogen. Eén nul voor koffie! En er is nog 
meer. Koffie bevat behoorlijk wat an oxidanten. Deze 
stoffen helpen mee om de kans op ziektes te verlagen. De 
an oxidanten in koffie verkleinen de kans op onder andere 
hart- en vaatziekten, diabetes type 2, Parkinson en Alzhei-
mer. Twee nul voor koffie!  Het derde plus-
punt is dat koffie je lichaam, net als andere 
dranken, voorziet van vocht. Sommige men-
sen denken dat je uitdroogt van koffie, maar 
dat is niet waar. De cafeïne in koffie zorgt er 
alleen voor dat het vocht je lichaam rela ef 
sneller verlaat, doordat het de nieren s muleert. Maar je 
verliest niet meer vocht. Je droogt dus niet uit van koffie. De 
stand is drie-nul voor koffie. 
De pluspunten van thee 
Ten eerste: ook in thee zit cafeïne, al is de hoeveelheid in 
een kop thee wel drie keer lager dan in een kop koffie. Thee 
maakt je hierdoor ook meer alert. Eén-één dus. Maar: thee 
veroorzaakt niet de zogenoemde ‘cafeïnecrash’, die je wel 
krijgt na een kop koffie als die is uitgewerkt. Cafeïne in thee 
wordt trouwens theïne genoemd, maar het is precies hetzelf-
de. De stand is 3-2 voor thee! Ten tweede hee  zelfs de Ge-
zondheidsraad zich uitgesproken over de gezonde aspecten 
van thee, en dan met name door de an oxidanten in thee. 
De Raad stelt dat thee beschermt tegen hart- en vaatziekten, 
diabetes type 2 en Alzheimer. Daarnaast verlaagt het drinken 
van thee de kans op een beroerte, verlaagt het de bloeddruk 
én hee  het een guns g effect op het cholesterol in je bloed. 
Hierbij geldt dat hoe minder de theebladeren zijn bewerkt, 
des te meer an oxidanten ze beva en. Groene thee bevat 
hierdoor het meest van deze gezonde stoffen. De Gezond-
heidsraad beveelt aan om drie koppen zwarte of groene 
thee per dag te drinken. Door al deze wetenschappelijke 

onderbouwing verdient dit wel twee punten: het is 3-4 voor 
thee! Thee is een goede dorstlesser en draagt prima bij aan 
je dagelijkse hoeveelheid drinkvocht. De eindstand is 3-5 
voor thee. 
Wat is minder gezond aan koffie? 
Koffie hee  ook nog wat minpunten. Allereerst bevat het 
cafestol, een stof die het LDL-cholesterol in het bloed ver-
hoogt. Bij filterkoffie blij  cafestol achter in het filter, waar-
door drinken van filterkoffie bijna geen effect hee  op het 
cholesterolgehalte. Maar ongefilterde koffie, zoals bijvoor-
beeld Turkse koffie, espresso of koffie uit een cafe ère, ver-
hoogt het LDL-cholesterol. Geen zuivere koffie dus. Ten 
tweede kan er in koffie acrylamide voorkomen, door de ver-
hi ng van zetmeelrijke stoffen. Deze stof kan schadelijk zijn 
voor de gezondheid. In een kopje koffie zit niet zoveel acryl-
amide, maar bij flink koffiedrinken kan dit behoorlijk oplo-
pen. En ten slo e kan ieder voordeel ook een nadeel zijn. De 
sterke werking van cafeïne in koffie kan ook onrust en een 
verstoorde nachtrust veroorzaken. Vanwege het effect van 
cafeïne op de hersenen kan veel koffiedrinken ook leiden tot 

verslaving. Je herkent het misschien, als je 
gewend bent om minstens drie koppen koffie 
te drinken en daar dan ineens mee stopt. Dan 
kun je hoofdpijn krijgen of concentra epro-
blemen. Het wordt daarom geadviseerd om 
niet meer dan 400 mg cafeïne per dag binnen 

te krijgen, ofwel maximaal vier koppen koffie per dag. Jam-
mer voor koffie: er zijn drie minpunten. 
Zijn er minpunten aan thee? 
Thee is echt het braafste meisje van de klas, want eigenlijk 
zijn er geen minpunten te noemen aan zwarte en groene 
thee. Alleen over kruidenthee valt iets te zeggen. Zoet-
hou hee of mixen met zoethout (zoals sterrenmix) kunnen 
je bloeddruk verhogen. Dit komt door glycyrrhizone, een 
bestanddeel van zoethoutwortelextract wat ook drop zijn 
kenmerkende smaak gee . Kruidenthee is trouwens officieel 
helemaal geen thee, want het wordt niet gemaakt van de 
blaadjes van de theeplant. Dus rekenen we hiervoor geen 
minpunten op de scorelijst. 
En de gezonde winnaar is… 
Thee! Allebei de dranken hebben veel gezonde eigenschap-
pen, maar thee scoort net wat hoger op de gezondheidslad-
der dan koffie en is daarmee de winnaar. Door de cafeïne in 
de meeste thee- en koffiesoorten is het wel aan te raden om 
beide niet meer te drinken na 20.00 uur. Uitzondering daar-
op is kruidenthee, daar zit geen cafeïne in. Geniet van je 
koffie en thee, in de gedachte dat je lekker gezond bezig 
bent!    Bron(nen): Voedingscentrum 
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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/ 
Zo 05/06 Downton Abbey: A New Era 
Di 07/06 Mothering Sunday 
Do 09/06 Arts in Cinema: Sunflowers 

  Zo 12/06 Mothering Sunday 
  Zo 19/06 Ali & Ava 
Kaartverkoop Kaarten zijn online te koop, tot 5 minuten voor aanvang. 
 
 
Seniorencollege – Slimme computers / robots 

Op donderdagen 2, 9, 16 & 23 juni van 10:30 tot  11:30 vindt er weer een vierdelige 
collegereeks plaats in de bibliotheek. Interac eve colleges voor de nieuwsgierige 
55+er. Deze keer gaan we het hebben over de ontwikkeling van computers en ro-
bots. Maken computers kunst? Schrijven ze betrouwbare ar kelen en kunnen ze 

iemands toekomst bepalen? Krijg een inkijkje in de toekomst.  
Deze reeks is zowel in de bibliotheek als online te volgen. Voor 5 euro per college. 
Voor aanmelden en meer informa e kijk op: www.bibliotheekrijnenvenen.nl/ac viteiten of mail naar e.kappe@bibliotheekrijnenvenen.nl 
 
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 2 juni 13:30u - The Lost Leonardo 
Het mysterie achter de Salvator Mundi, een zogenaamd lang verloren gewaand schilderij van Leonardo da 

Vinci, en de zoektocht om te bewijzen of het authen ek is of niet. Een fascinerend verhaal over het duurste schilderij ooit 
verkocht.  
 
 
Dinsdag 21 juni 13:30u - Opera on Mincemeat 
Het bijzondere, waargebeurde verhaal over de meest succesvolle misleiding in oorlogs jd aller jden. Een opera e die de 
loop van de Tweede Wereldoorlog veranderde. De film telt een ware sterrencast, met onder meer Colin Firth en Kelly Macdo-
nald.  
 
 
IVN-wandeling door historisch poldergebied 

Op zaterdag 4 juni organiseert IVN Alphen aan den Rijn een wandeling onder leiding van natuurgidsen 
door het groene poldergebied grenzend aan de wijk Kerk en Zanen. 
De gidsen starten om 10.00 uur bij camping Polderflora, Rietveldsepad 4b, 2409 AA Alphen aan den 
Rijn. 
Vervolgens gaat de route door het historisch gebied van Bedelaarsbos, Spijkerboorsekade, Compiere-

kade en Rietveldsepad. Bij het Rietveldsepad bezoekt de groep het nieuwe natuurgebied 'IJsvogel'. Het dragen van stevig schoeisel en het 
meenemen van een verrekijker wordt aanbevolen. De terugkomst is rond 12.00 uur weer bij Polderflora. Aanmelden bij Dick Warmerdam, 
mail dickw@xs4all.nl, 06 177 18 203. 
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Vervolg UIT Agenda 
Bonifaciuskerk 

Open huis 
Op zaterdag 4 juni 2022 in de Bonifaciuskerk, Paradijslaan 7, Alphen aan den Rijn. 
Van 11.00 uur tot 16.00 uur.  

 
Adventskerk 

Escaperoom in de kerk 
Op 25 juni is er een escaperoom in de kerk. Geschikt voor alle lee ijden. Openings jden van 11.00 uur tot 
16.00 uur. Toegang is gra s. 

Spoofing 

Bij spoofing wordt er een trucje gebruikt om een andere iden teit aan te nemen. Spoofing betekent 
le erlijk ‘nabootsen’. 
 
Hoe gaat een oplichter te werk? 
De oplichter kan zich telefonisch voordoen als iemand van uw bank. Het telefoonnummer manipuleert 
hij, waardoor ook daadwerkelijk het telefoonnummer van de bank op uw telefoon verschijnt. De oplich-
ter zegt dat er wat mis is met uw betaalrekening of bankaccount en vraagt u om geld over te maken naar 
een zogenaamde kluisrekening of veilige rekening. Ook kan de oplichter vragen om privé- of inloggege-
vens. 
Wat kunt u zelf doen? 
Let op: Banken vragen nooit om geld over te maken naar een andere rekening. 
Let op: Banken vragen nooit om persoonlijke gegevens. 
Daarom: Verbreek de verbinding als u het niet vertrouwt. 
Zoek zelf het telefoonnummer op van de instan e of bank en doe navraag. 
Slachtoffer 
Bent u onverhoopt slachtoffer geworden? Doe dan al jd aangi e of melding bij de poli e. 
Veel mensen schamen zich nadat zij slachtoffer zijn geworden van oplich ng, dat hoe  absoluut niet. De-
ze criminelen gaan heel geraffineerd te werk. Ze maken misbruik van het vertrouwen dat u hebt in een 
familielid of bekende. Iedereen kan slachtoffer worden. 
Meer informa e en ps 
Kijk voor meer ps over veilig interne en op Veiliginterne en.nl. En voor meer informa e over veilig 
bankieren op Veiligbankieren.nl. 



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 

Koningsdag op 27 april 2022 was weer als vanouds een 
groot volksfeest. Het gemis van het massaal bij elkaar 
kunnen zijn vanaf begin 2020 werd le erlijk en figuur-
lijk weggespoeld. Ook de Dam in Amsterdam liep op 4 
mei weer vol voor de dodenherdenking en op 5 mei 
werd de dag van de vrijheid, met in het achterhoofd de 
oorlog in Oekraïne, volop gevierd.  
Het viel mij op Koningsdag wel op dat aan de diverse 
praa afels op televisie de feestvreugde van die dag wel 
voorbij kwam, maar dat het nega visme de overhand 
had. Onder de noemer van de gedaalde populariteit 
van onze koning werden alle in het verleden genomen 
onjuiste beslissingen en fouten weer breeduit opge-
somd. Zelfs de verwijzing naar de dictatuur van de heer 
Poe n die hij gaf, werd van een kri sche noot voorzien. 
Opbouwende kri ek is gezond en noodzakelijk, zo vindt 
ook de koning, maar het lijkt er steeds meer op dat de 
koninklijke familie uit de gra e is en dat alle fouten en 
tekortkomingen die zij in het verleden hebben ge-
maakt, levenslang nagedragen moeten worden.  
Ook de financiële toelagen worden, zonder nadere toe-
lich ng, steeds weer genoemd. Mijn stelling is: een pre-

sident is ook niet gra s en onfeilbaar. Kijk bijvoorbeeld 
naar Frankrijk waar zowel de zi ende president als ook 
de oud-presidenten een beroep doen op de staatskas. 
Als dat zo doorgaat, verliezen wij als Nederlanders niet 
alleen een belangrijk verbindend element, maar ook 
verdraagzaamheid. 
 
Ik heb een advies aan alle cri casters: kijk eens meer 
in de spiegel en vraag je dan af, met alle gebreken die 
je zelf hebt, hoe jij het zou vinden als de goede dingen 
die je gedaan hebt als gewoon worden beschouwd en 
alle fouten en gebreken je steeds weer voor de voeten 
zouden worden geworpen. Wellicht worden we dan 
iets verdraagzamer.  
 
 
 
 

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 juni zijn jarig: 

05/06 de heer G.A. van Wijngaarden 
08/06 de heer C.J. Vreeswijk 
10/06 mevrouw E.M. Franke-Hoo  
18/06 mevrouw M.E. Stouten-de Vink 
26/06 mevrouw M.J. den Houter 
30/06 mevrouw S. Pützer-van de Kop 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 

Overleden 
mevrouw G.A. Engel  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit 
verlies. 
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De Algemene Ledenvergadering van 26 april jl. 
In deze vergadering hebben we afscheid 
genomen van twee bestuursleden: 

Pauline Clark en 
Stella Haasjes. 
Het bestuur van 
de ASVA is hen 
dankbaar voor hun inzet in 
de afgelopen jaren en 
wenst hen alle goeds. Door 
hun afscheid is het bestuur 
met éénderde gekrompen. 
Wie komt het bestuur ver-

sterken? Hebt u interesse of hebt u vragen? 
Schroom dan niet en bel met onze secretaris Nel 
Jansen telefoon (06) 145 772 03. 
 
Leden werven leden 
Als u een nieuw lid aanmeldt, ontvangt u een waar-
debon ter waarde van € 10,00, te besteden bij een 
van onze ac viteiten. 

Ac viteiten 
Op 23 juni as. is de busreis naar de Broeker-
veiling. Zie verderop in het katern de uitno-
diging. 
In augustus houden we een zomerfeest bij 
Les Pointeurs, met jeu de boules en na 
afloop een BBQ met muziek! 

In september willen we een busreis organiseren 
naar de Floriade  
In Seniorennieuws van juni vindt u voor de twee 
laatste ac viteiten een uitnodiging. 
 
Raad de foto 
Op onze homepage van de website van de ASVA is 
een nieuwe foto geplaatst. Weet u waar deze ge-
maakt is? Mail het antwoord vóór 30 juni naar onze 
secretaris, t.w. secretaris@asv-alphen.nl. Onder de 
goede inzenders verloten wij een waardebon ter 
waarde van € 10,00 die te verzilveren is bij een van 
onze ac viteiten. 

Van de bestuurstafel 

Raadplaat op de website 
Onze hoffotograaf hee  met zijn camera het lentegevoel perfect weten te vangen in een sfeervolle foto 
op onze website. De lentebloesems spa en ervan af! 
Als u weet waar hij deze foto hee  gemaakt, wint u wellicht een leuk prijsje: een waardebon van 10 euro 
die gebruikt kan worden voor een van onze ac viteiten. Mail vóór 30 juni het antwoord naar onze secre-
taris, t.w. secretaris@asv-alphen.nl. Of bel haar op nummer (06) 145 772 03. 
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Dagtocht naar de Broekerveiling 
op donderdag 23 juni 

ASVA-leden € 50,00 -  niet-ASVA-leden € 60,00 
Inbegrepen zijn: vervoer, koffie met iets lekkers, entree en rondleiding museum, lunch, rondvaart en 
deelname aan de veiling. 
Instapplaatsen:  Keerlus gemeentehuis 08.00 uur – Westerhove 08.10 uur – Driehoorne (Sterrenlaan) 
08.20 uur – Noorderbrink 08.35 uur. 
 
Het museum Broekerveiling is een Rijksmonument waar nostalgie en historie samen komen. Het is de 
oudste doorvaartgroenteveiling ter wereld waar in 1887 het veilen bij afslag is ontstaan. We komen rond 
10.00 uur aan en beginnen ons bezoek met een kopje koffie/thee met iets lekkers. Daarna nemen de gid-
sen u jdens de rondleiding mee door het museum en praten u graag bij over het leven van de tuinders 
en hun families zo rond het jaar 1900. We krijgen een Langedijker lunch en maken een rondvaart door 
het rijk der 1.000 eilanden waar u zich de tuinder van weleer voelt die met zijn groente op weg is naar de 
veiling. U hoort, ziet en voelt hoe dat er een eeuw geleden aan toe ging. 
En dan nog het hoogtepunt van de dag! U neemt plaats op de plek van de handelaar in de authen eke 
veilingbanken. U voelt de spanning als de veilingmeester de groeten aanprijst en u de veilingklok stopt en 
de prijs is bepaald.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelding en betaling 
U kunt zich voor deze dagtocht aanmelden vanaf 1 juni as. bij Nel Jansen, telefonisch op nummer  
(06) 145 772 03 of per e-mail naar secretaris@asv-alphen. Bij aanmelding aangeven van welke instap-
plaats u gebruikmaakt en of u wel of geen ASVA-lid bent. Uw reservering is defini ef als uw betaling bij 
ons binnen is op rekening nummer NL 56 INGB 0007 1388 91 t.n.v. ASVA Alphen aan den Rijn onder ver-
melding van ‘Broekerveiling’. 
 
Res tu e voor deelnemers in het bezit van een museumjaarkaart  
Voor hen geldt een kor ng van € 5,00 p.p. Om in aanmerking te komen voor deze kor ng haalt onze pen-
ningmeester op de heenreis in de bus uw museumjaarkaart op en laat deze bij betaling scannen aan de 
kassa. Als dat gebeurd is, krijgt u de museumjaarkaart weer terug en zal na afloop van deze dagtocht  
€ 5,00 aan u worden teruggestort.  



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 

Vaak is het ingrijpend als er naast een betaalde 
baan ook nog gezorgd wordt voor iemand in de di-
recte omgeving. Dat noemen we mantelzorg. Maar 
wat moeten we daar eigenlijk onder verstaan?  
Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, ge-
handicapten en hulpbehoevenden door naasten: 
familieleden, vrienden, kennissen en buren. Ken-
merkend is de reeds bestaande persoonlijke band 
tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. 
Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbe-
taald is.  
De vraag die we ons hierbij kunnen stellen: is man-
telzorg een belas ng geworden van langer thuiswo-
nende senioren, en de consequen e van het sluiten 
van de bejaarden- en verzorgingshuizen? De vraag 
om dit op de poli eke agenda te krijgen is door 
KBO/PCOB in onze woonplaats aan de poli ek 
voorgelegd. Benieuwd of en hoe dit onderwerp in 

het nieuwe collegeprogramma naar voren komt!  
 
Harry Kaspers, penningmeester PCOB, namens be-
sturen 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) 
Op het moment dat ik deze kopij schrijf, is het prach g weer en kunnen we zo 
langzamerhand weer aan de vakan e gaan denken. Wat de soos betre : deze gaat in de va-
kan eperiode gewoon door, dat is naar mijn idee voor velen van u een pre g vooruitzicht.  
De klaverjascompe e gaan we 5 juli wel feestelijk afsluiten met een drankje en een hapje en 
de uitreiking van de bekers met de bijbehorende prijs. 

 
Op 3 mei hebben we Loes Ru en in de bloemetjes gezet. Zij hee  een koninklijke onderschei-
ding mogen ontvangen voor al haar vrijwilligerswerk.  
“DE KROON OP HAAR VRIJWILLIGERSWERK” 
 

Op donderdag 9 juni gaan we met een groep dames naar Vander Klooster Mode in Boskoop. 
We gaan er een leuke dag van maken! 
 
Om alvast in uw agenda te noteren: op dinsdag 13 december gaan we weer een kerstviering organiseren 
in Archeon. We gaan er een mooie dag van maken. Na de zomer kom ik hierop terug. 
 
Voor degenen die met vakan e gaan: een fijne vakan e met mooi weer toegewenst!  
 
 
 
 
 
 
 
       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 – D – G – I – N – O – P  -S – T     A – E – G – L – O – P – R – S – T      A – E – J – K – L – N – S – U – V    
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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 . 21 juni: dhr. Wim Krösschell met het onderwerp ‘Oude panden aan de Oudhoornseweg’ 
Contactpersoon: fam. Tempelaar (06) 422 529 85, dick.tempelaar@hccnet.nl  
Vervoer: Annie van Dam (0172) 44 5 9 25.  
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. 

Bedankt! 
Heel erg bedankt voor het prach ge boeket wat 
ik mocht ontvangen van de afdeling KBO vanwege het feit 
dat ik op 26 april Lid in de Orde van Oranje-Nassau ben ge-
worden. 
 
Loes Ru en 

Jarigen 
95 jaar: 
Dhr. A.J. Haverkamp (KBO)    17-06 
90 jaar: 
Dhr. C. van Oosterom (PCOB) 
85 jaar: 
Mevr. W.G. Vink-Hendriksen (KBO)  12-06 
Mevr. M.M. Euson-Wolff (KBO)   21-06 
80 jaar: 
Dhr. H.G. Groen (KBO)    11-06 
Mevr. P.A.M. Rijnsburger-Steenvoorden (KBO) 18-06 
Mevr. A. van Leeuwen-van Hes (PCOB) 
Mevr. M.D. van ’t Wout-Windhorst (PCOB) 
Mevr. M. Gort-Schipper (PCOB) 
Mevr. N. Quarré-Quarré (PCOB)  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
 

Jubilea (PCOB) 
65 jaar getrouwd: 
Echtpaar Boekhout     06-06  
Gefeliciteerd met dit heuglijke feit. 
 
Overleden 
Mevr. A. Muusse-Verkerk 
Dhr. P. van Elswijk 
Mevr. E.M. Zemel-Domburg   04-05  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 
Nieuwe leden (PCOB) 
Dhr. en mevr. Edel-Dekker  
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 
Eind september 2021 hee  het OSO-bestuur een dag vergaderd over de huidige gang van zaken, de wij-
ze van samenwerking en over de plannen voor de komende jaren. Mede op basis van de resultaten van 
deze dag werden de eerste lijnen uitgezet van een nieuw te formuleren OSO-beleidsplan 2022-2025 
waarbij onze doelstellingen, speerpunten en onze posi e in de maatschappij tegen het licht zijn gehou-
den. Al direct bleek dat het eerder opgestelde Beleidsplan (2017-2020) achterhaald is en om bijstelling 
en herziening vraagt. Daarbij was het goed om na te gaan wat de werkelijke behoe en en wensen van 
senioren zijn. Het nieuwe OSO-beleidsplan moet daarop zoveel mogelijk worden afgestemd.  
Gedurende het proces kwamen een tweetal zaken naar voren. 
Het OSO staat in zijn algemeenheid voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar en waarin we 
de sociale cohesie verstevigen. Daarmee creëren we een inclusieve samenleving waarin plaats is voor 
alle genera es, alle culturen en alle etniciteiten, arm en rijk en waar iedereen zich thuis voelt in een se-
niorvriendelijke stad. 
Het OSO wil , mede namens de aangesloten organisa es de belangen behar gen van alle senioren in de 
gemeente Alphen aan den Rijn. Zij wil hen een stem geven door met hen in gesprek te gaan en te luiste-
ren. Om vervolgens hun spreekbuis te zijn bij de lokale overheid en bij de verschillende maatschappelij-
ke zorg- en welzijnsorganisa es. Na goedkeuring door het bestuur zal het OSO-beleidsplan 2022 – 2025 
gepubliceerd worden op onze website www.oso-alphen.nl. 
 

Verantwoording 
In de afgelopen maand hebben we verantwoording afgelegd bij een beleidsmedewerker van de ge-
meente Alphen aan den Rijn. Wij hebben het voorlopige beleidsplan 2022-2025 toegelicht en de finan-
ciële uitgaven voor zowel 2021, 2022 en de prognose voor 2023 besproken. Aan de orde is geweest de 
problema ek van jonge senioren tot oudere senioren. Van Wmo tot mantelzorg en van eenzaamheid 
tot armoede.  

Vacature 
Ondersteuning 
Vorige maand gaven wij aan dat we op zoek zijn naar bestuursleden voor zowel bestuur en commissies die mee willen helpen 
onze speerpunten Welzijn, Wonen en Zorg uit te dragen. De oproep doen we nog steeds. Wij hebben naast de vermelding op 
de website www.oso-alphen.nl ook de hulp ingeroepen van Par cipe en de vacatures geplaatst op de website 
www.vrijwilligerspuntalphen.nl.  
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Commissie OSO Wonen 
Deze keer een uitleg over de werkzaamheden van deze commissie. 
Voor de OSO-Commissie Wonen is het onderhouden van en ontwikkelen van netwerken zeer belangrijk. De com-
missie doet dat bij organisa es die wonen als aandachtspunt hebben, zoals gemeente, woningbouwcorpora es, 
zorginstellingen, en ontwikkelaars van woningconcepten. Het centrale thema van de commissie is: “Voldoende 
woningen voor senioren”. Waarbij de speerpunten zijn: betaalbare woningen voor senioren, met toegankelijkheid 
en loca e ten opzichte van voorzieningen ( winkels enz.). Welzijnsvoorzieningen, gericht om eenzaamheid te 
voorkomen.  
De commissie wil haar doelstellingen vooral bereiken door met organisa es te overleggen over goede en vol-
doende huisves ng voor senioren in Alphen aan den Rijn, het s muleren van senioren om te blijven wonen in de 
eigen omgeving, het adviseren van gemeente en organisa es als Woonforte en Habeko. Het verzorgen en verbe-
teren van de website “Mijn huis van morgen”. In overleg met de gemeente een informa ebron te zijn voor Al-
phenaren om hun woning veilig en comfortabel te maken. Daarnaast organiseert de OSO-commissie Wonen jaar-
lijks bijeenkomsten waarbij de inwoners worden geïnformeerd over verschillende thema’s met betrekking tot wo-
nen en het bouwen van seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn. De commissie is samengesteld uit senioren, 
a oms g uit meerdere kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn, met een ruime ervaring op het gebied van 
bouwen en wonen.  
 

Commissie Zorg en Welzijn 
Preven e is het advies.  
Om te voorkomen dat we slachtoffer worden van een (dodelijke) ziekte worden we overspoeld met raadgevingen. 
Het advies: “Stop met roken om de kans op longkanker te verkleinen” is iedereen wel bekend. Zo zijn waarschijn-
lijk ook preven eve adviezen voor suikerziekte en obesitas 
voldoende bekend. Maar wat kunt u doen om de kans op 
demen e te verkleinen? 
Professor Achterberg (LUMC) vertelde hierover jdens een 
bijeenkomst. Om eventuele demen e uit te stellen zijn 
ac eve hersenen noodzakelijk. Veel onderzoek laat zien 
dat mensen die voldoende (kunnen) bewegen minder 
vaak demen e krijgen. Bent u in staat voldoende te bewe-
gen? 
 
Niet alleen het lichaam maar ook het mentale gedeelte 
van de hersenen moet ac ef blijven. Hoe is uw leefs jl? 
Woon je bijvoorbeeld alleen en heb je weinig of geen soci-
ale contacten? Communica e over en weer en emo onele 
prikkels werken in op uw stemming en dus op uw herse-
nen. Gebrek aan interac e vormt een groter risico om de-
men e te ontwikkelen. 
Thuis op de stoel zi en en uit het raam staren is niet goed 
voor een mens, maar dat wist u waarschijnlijk al. 
Daarom ons advies: Zet je brein in beweging!  
Probeer mensen te ontmoeten of ga iets nieuws leren, en 
ja, blijf bewegen en dat laatste liefst in clubverband. 
Ada Renout  



•

•

•

•

..

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


