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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. Inleveren van 
kopij voor het septembernummer 2022 uiterlijk 10 augustus bij de redac e. Graag als Word-bestand via e-
mail. Het septembernummer verschijnt in week 35. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 
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Laat het voor ons senioren ook een gezellige jd blijven in deze periode, vaak zijn wij de thuisblijvers. 
Daarbij komt dat ouderen steeds meer zelfredzaam moeten worden. Het kunnen de ingrediënten zijn 
voor eenzaamheid. Laat de maatschappij een medicijn zijn om deze ‘ziekte’ te voorkomen. 
Het is de snelst groeiende groep in onze samenleving! 
De redac e 

Vakan e jd: Seniorennieuws 
wenst de vakan eganger een fijne, zonnige periode toe.  

Algemeen katern 



Column 

Zakkenroller 
Een poosje geleden las ik over een onderzoek 
onder studenten, waarbij de deelnemers een 
periode hun smartphone niet in de les mochten 
gebruiken om te zien wat dit met hen deed. Daar 
kwam onder meer uit dat ze beter ople en en 
minder gestrest waren. Maar bij degenen die de 
mobiel daadwerkelijk moesten inleveren, was de 
stress juist hoger. 
Ach jongeren, dacht ik. Zo logisch als wat. FoMO 
noemen ze dit in de wetenschap, Fear of Missing 
Out, angst om iets te missen. Maar nu ik. Ik was 
met de hogesnelheidstrein op weg naar Bretag-
ne. In Parijs moet je dan met de metro naar een 
ander sta on. Ik dacht dat het me niet snel zou 
overkomen, maar mijn iPhone werd gerold. Pa-
niek, want zo’n ding is allang niet meer alleen 
een telefoon. Je ckets zi en erin, je contacten, 
de app van de bank, nieuws, routeplanner, ver-
taalprogramma (handig bij de gendarmerie...), 
sociale media, enzovoort. 
Nadat ik de belangrijkste zaken geblokkeerd had 
– en dat kon dan alleen dankzij mijn medereizi-
ger met een mobiel – kon ik weer rus ger adem-
halen. We waren een week met zeven fotografen 
op stap. Wat doen die? Die appen elkaar de hele 
dag foto’s en informa e. Wanneer spreken we 
waar af? ‘Ik zet het wel in de app.’ ‘Ik heb geen 
app.’ Hoe vaak ik dat niet heb moeten zeggen, 
mensen zijn hardleers. Tikkies konden ze me ook 
niet sturen, daar moest iets anders op verzonnen 
worden. Mijn telefoon fungeerde bovendien al 
een paar maanden als horloge, er zat weinig an-
ders op dan een nieuw horloge te kopen. En wat 
te denken van de wekkerfunc e? 
Kortom, ook als senior kan ik niet meer buiten 
zo’n ding. En niet alleen uit angst om iets te mis-
sen, maar gewoon uit prak sch oogpunt. Natuur-
lijk heb ik zi en denken wie me dit geflikt hee  
in de metro en ben ik echt kwaad. Want, los van 
het gedoe en de kosten voelt het of ze een stukje 
van je leven afpakken.  
 
Janny Eskes  

Bijverdienen naast uw AOW: 
hier moet u op le en  

Of u nu alleen AOW ontvangt of ook nog pensioen uit loon-
dienst, bijverdienen mag. Zoveel u wilt. Wel gelden soms 
beperkingen voor mensen die met vroegpensioen zijn. Uw 
pensioenfonds kan u informeren. 
De AOW-toeslag is in 2015 afgescha , maar wellicht hoort 
u bij een kleine groep die deze nog ontvangt. Als u na uw 
pensioen gaat werken, hebben uw inkomsten invloed op 
deze AOW-toeslag. Meer hierover op de website van de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
Als u naast uw AOW ook een AIO-aanvulling (aanvullende 
inkomensvoorziening) ontvangt, dan hebben extra inkom-
sten invloed op deze AIO-aanvulling. Zie de website van de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
Als u huur- en/of zorgtoeslag ontvangt, kunnen extra in-
komsten van invloed zijn op de hoogte daarvan. 
Als u als pensioengerech gde weer aan het werk gaat, bent 
u niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsonge-
schiktheid. Dit betekent dat u geen uitkering ontvangt als u 
werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Wel ontvangt u een 
Ziektewetuitkering als u ziek wordt. En uw AOW loopt ge-
woon door. 
Bijverdiensten zijn inkomsten, dus u moet ze opgeven aan 
de Belas ngdienst. Ze worden opgeteld bij uw overige in-
komsten (zoals AOW en pensioen). Hoe hoger dat bedrag 
is, hoe meer belas ng u betaalt over de bijverdiensten. 
AOW’ers hebben het voordeel dat ze geen AOW-premie 
betalen, waardoor ze ne o iets meer overhouden van hun 
salaris. 
Als u in loondienst werkt, houdt de werkgever belas ng in. 
Ga al jd even na of die inhouding ook klopt: werkgevers 
houden niet al jd rekening met uw pensioeninkomsten en 
dragen dan te weinig loonheffing af. U krijgt dan eventueel 
een naheffing van de Belas ngdienst. 
Soms liggen de bijverdiensten in de hobbysfeer, maar het 
kan ook zijn dat u een echte ondernemer bent, bijvoor-
beeld als u wekelijks op de markt staat of een eigen bed & 
breakfast runt. In die gevallen hebt u - onder voorwaarden 
- recht op zelfstandigena rek. Wanneer blijkt dat u inder-
daad voldoet aan de voorwaarden voor zelfstandigen-
a rek, hangt de hoogte van de a rek af van uw lee ijd. Als 
u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-lee ijd al 
hebt bereikt, dan hebt u recht op een zelfstandigena rek 
van 50 procent van de zelfstandigena rek die geldt voor 
ondernemers die de AOW-lee ijd nog niet hebben bereikt. 
Als werkende AOW’er hebt u al jd ten minste recht op het 
we elijk minimumloon 

 
Bron: plusonline  
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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  augustus binnen te zijn. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden!  Er 
zijn twee vrijkaarten CinePlus Castellum naar keuze te winnen. 

Horizontaal: 
1 Verstandig en wijs? (12); 12 In welke mate; 
14 Inwoonster van een Europese hoofdstad; 15 
Amsterdams Peil; 16 Mager; 18 Zet; 19 Heilige; 
21 Nedelandse Televisie S ch ng; 23 Insect; 26 
Schop; 27 Ruw; 29 Jongen; 30 Scheepswerk-
plaats; 31 Rivier in Limburg; 33 Roem; 34 Da-
delijk; 35 In orde; 36 Verlangen; 38 Muziek-
term; 39 Inhoudsmaat; 40 Provinciehoofdstad; 
41 Knorrig; 42 Persoonlijk voornaamwoord; 44 
Voorzetsel; 46 Japanse gordel; 47 Frans lid-
woord; 48 Met het genoemde; 50 Lor; 52 Dom; 
54 Zuiver; 55 Vorstelijk hoofddeksel; 57 Riem-
slui ng; 58 Plaats in Gelderland; 59 Vliegwiel; 
61 Straat; 62 Nummer; 63 Standaard onder-
wijsindeling; 64 Zoogdier; 66 Water in Fries-
land; 67 Winters vermaak; 70 Dorp in Noord-
Brabant; 72 Is een pa ënt die z’n beddenpan 
niet terug wil geven (12). 
 
Ver caal: 
1 Lidwoord; 2 Wapen; 3 Hap; 4 Omsingeling; 5 
Bijwoord; 6 Windrich ng; 7 Elk; 8 Borrel; 9 
Windrich ng; 10 Landcode IJsland; 11 Conver-
sa e; 12 Studenten die in de ves aire werken 
(12); 13 Kleine woning; 17 Handelsterm; 20 
Voertaal (12); 22 Korte kous; 24 Strafwerktuig; 
25 Europeaan; 26 Zoon van Noach; 28 Vieren; 
30 Func onering; 32 Mikpunt van spot; 34 
Extra kracht; 37 Adviesorgaan; 38 Tweetal; 43 
Hoogste onderscheiding; 45 Leider; 47 Zangvo-
gel; 49 Meelproduct; 50 Ongebonden; 51 On-
vruchtbaar;  53 Waarom (verouderd); 55 Kers; 
56 Naaigerei; 59 Aardappelsoort; 60 Vrouw; 63 
Gewenst; 65 Kerkgenootschap; 68 Stuk of 
stuks; 69 Technische Hogeschool; 70 Uitroep 
van pijn; 71 En dergelijke. 
 
Oplossing uit nr. 05: 
SNUITKEVER – UITGELATEN – STRIJKPLANK – 
TOCHTSTRIP 
 
De twee vrijkaarten CinePlus Castellum zijn 
gewonnen door J. v.d. Veldt. 

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 
€ 41,50. 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 ra-
ken 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, Al-
phen 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 urinecontainer-
tje, 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 leden-
pas € 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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Blijf de hi e de baas! 
De afgelopen jaren hebben we steeds te maken 
gehad met records in het weer. We kunnen er 

niet omheen dat het klimaat structureel aan het 
veranderen is en er zullen steeds meer hete zo-

mers komen. Onderzoek gee  aan dat vooral 65-
plussers en mensen die ziek zijn, veel last hebben 
van hoge temperaturen. Blijf de hi e daarom de 

baas!  

Om u goed te wapenen tegen de warmte gee  
Seniorennieuws u een aantal prak sche ps over 

wat u kunt doen als het (te) warm wordt: 
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Demen e: en ps voor een beter contact  
Demen e hee  veel invloed op het dagelijkse leven. Voor ie-
mand met demen e wordt het bijvoorbeeld steeds las ger 
om informa e goed te verwerken. Gesprekken verlopen lang-
zamer en niet alles is meteen duidelijk. Hierdoor wordt het 
moeilijker om op een goede manier met elkaar in contact te 
blijven. De volgende ps kunnen u helpen om toch op een 
pre ge manier een gesprek met elkaar te blijven voeren. 

 
Tip 1: Vertel de kleine nieuwtjes van de dag 
Vertel over familie en bekenden en neem de plannen van de dag door. Als u dit las g vindt, kunt u ook 
aanleren om uw gedachten hardop uit te spreken. Zo kunt u eenvoudig een gesprek op gang houden. 
Tip 2: Laat s ltes vallen 
Laat s ltes vallen, zodat degene met demen e de kans krijgt om op zijn of haar eigen manier te reage-
ren. 
Tip 3: Stel vragen 
Vragen stellen kan helpen om het gesprek op gang te brengen. Stel bijvoorbeeld vragen over een onder-
werp waar de ander graag over praat. 
Tip 4: Praten is niet zaligmakend 
Contact hoe  niet al jd de vorm van een gesprek te hebben. Mensen met demen e vinden het ook vaak 
pre g om op andere manieren te ‘praten’. Zingen bijvoorbeeld, of gewoon s l bij elkaar zi en. 
Tip 5: Fouten zijn niet erg 
Accepteer dat niet alles in een gesprek hoe  te kloppen. Kies ervoor om het gesprek door te laten gaan, 
zonder de hele jd de fouten te herstellen. 
Tip 6: Haal samen herinneringen op 
Zoek naar de herinneringen waar u het samen over kunt hebben. Gebruik eventueel foto’s of muziek om 
herinneringen levendiger te maken. 
Tip 7: Verwacht niet al jd een reac e 
Misschien krijgt u weinig reac e als u een verhaal vertelt. Het kan zijn dat de details moeilijk te begrijpen 
zijn, maar dat de ander wel luistert naar uw verhaal. Geef het dus niet meteen op. 
Tip 8: Spreek waardering uit 
Vergeet niet om uw waardering voor de ander uit te spreken. En laat vooral ook merken, dat u het ook 
leuk hebt samen. 
Tip 9: Wees geduldig 
Iemand die demen e hee , hee  meer jd nodig om dingen te begrijpen of te doen. Haasten hee  geen 
zin, daarmee jaagt u de ander alleen maar op. 
Tip 10: Geniet van het onverwachte 
Een gesprek kan soms een verrassende wending krijgen door een onverwacht grappige opmerking of 
een spontaan gebaar. Probeer deze situa es te herkennen en er samen van te genieten of om te lachen. 
 
Bron: ik WoonLeefZorg 
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Van bad of douche naar inloopdouche 
Misschien denkt u na over het vervangen van uw bad of douche voor een inloopdouche. 

Twijfelt u nog? We ze en een aantal voordelen op een rijtje. 
Veilige instap 
Het in en uit de douche of het bad stappen kan op 
den duur las g worden, als u minder goed ter been 
bent of last krijgt van bepaalde klachten. Bij een 
inloopdouche wordt uw bad of douchebak verwij-
derd (tenzij u dit niet wil, dan kan de douchebak 
behouden of verlaagd worden). 
Het woord zegt het eigenlijk al: 
u loopt zo vanaf uw badkamer-
vloer de douche in, zonder op- 
of afstapje. De inloopdouche is 
vaak de eerste stap naar een 
toekomstbestendige badkamer.  
 
Aan te passen aan iedere ruimte 
Hoe groot of klein uw badkamer ook is, met een 
inloopdouche hoe  u geen rekening te houden met 
de groo e van een douchebak of andere ruimtelijke 
aanpassingen. U kunt de douche zo groot (of klein) 
maken als u zelf wilt. De afme ngen zijn al jd aan 
te passen aan de ruimte. Er zijn verschillende soor-
ten inloopdouches, zoals open cabines zonder deur, 
cabines met een (glazen) klap- of schuifdeur of cabi-
nes met een douchegordijn. 
Eigen design 
Naast de aanpassingen aan de ruimte, kunt u de 
douche ook aanpassen naar uw smaak. Inloopdou-

ches hebben vaak een moderne uitstraling. De cabi-
ne kan helemaal geïntegreerd worden in het design 
van uw badkamer. Net als in een gewone douche 
kunt u hier ook gebruikmaken van hulpmiddelen als 
een douchestoel of handva en. U kunt daarnaast 
kiezen voor wat ruwere an sliptegels of een an -

slipmat, waardoor de vloer van 
uw douche een stuk minder glad 
wordt. 
Makkelijk schoon te houden 
Niet onbelangrijk: bij een inloop-
douche hebt u te maken met 
minder hoeken en voegen. De 
oppervlaktes zijn groter en daar-

door makkelijker schoon te houden. 
Waar moet u op le en? 
Als u kiest voor een inloopdouche, is het verstandig 
om ook te kijken naar de hoeveelheid vocht en 
warmte die de douche verspreidt. Doucht u graag in 
een cabine die wat langer warm blij ? Kies dan 
voor een inloopdouche met deur of douchegordijn 
in plaats van een open cabine. Zorg er daarnaast 
voor in uw design dat het water niet door uw hele 
badkamer kan lopen. 
 
Bron: Plusonline 

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp Wmo 
 
In het coali eakkoord is opgenomen dat dit kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen bijdrage 
voor de huishoudelijke hulp in de Wmo. De komende periode wordt deze maatregel met cliënten, ge-
meenten en het Centraal Administra e Kantoor (CAK) uitgewerkt. De maatregel vraagt een wetswijzi-
ging en vergt een aanzienlijke implementa e jd, waardoor de beoogde datum van inwerkingtreding op 
1 januari 2025 is gesteld. De aanpassing dient vanaf 2025 te leiden tot een taakstellende besparing van 
€ 95 miljoen. De Algemene Uitkering wordt vanaf 2025 met dit bedrag verlaagd. 
 
Bron: zorg en sociaal 
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Kan ik mijn huurwoning overdragen aan een kind? 

Als uw zoon of dochter bij u woont om voor u te zorgen, is 
er een kans dat hij of zij in de woning mag blijven wonen als 
u er niet meer woont. U moet dan wel aan een aantal voor-
waarden voldoen, zoals twee jaar lang bij elkaar wonen en 
samen het huishouden betalen. Dit zijn de regels. 
 
In de meeste gevallen kunt u een huurwoning niet 
overdragen aan uw kind als uw kind bij u woont. Als u 
verhuist of overlijdt, wijst de verhuurder de woning toe 
aan een nieuwe huurder. Uw inwonende kind krijgt zes 
maanden de jd om een andere woning te zoeken. 
Er is één uitzondering. Als uw kind volwassen is en bij u 
komt wonen om voor u te zorgen, kan uw kind mis-
schien medehuurder worden. Dan kan hij of zij wel in 
uw huis blijven wonen als u daar zelf niet meer woont. 
Als u in een sociale huurwoning woont, moet uw kind 
daarvoor wel voldoen aan de inkomensgrenzen die 
hiervoor gelden. 
Hoe wordt een kind medehuur-
der? 
Als uw zoon of dochter bij u wil 
intrekken, hebt u toestemming 
nodig van de verhuurder. Het 
maakt daarbij niet uit of u een so-
ciale huurwoning huurt of een woning in de vrije sec-
tor. Als u in een alleenstaanden- of een seniorenwo-
ning woont, gee  de verhuurder geen toestemming. 
Gee  de verhuurder wel toestemming en komt uw kind 
bij u wonen, dan is het inwonende kind nog niet met-
een medehuurder. Om medehuurder te kunnen wor-
den, moet u voldoen aan de volgende twee voorwaar-
den. 
1. Minimaal twee jaar samenwonen 
Als u minimaal twee jaar samen met uw kind voor het 
huishouden hebt gezorgd en dat ook in de toekomst 
wilt blijven doen, kunt u aan uw verhuurder vragen of 
uw kind medehuurder kan worden. 
2. Duurzaam gemeenschappelijke huishouding 
In een duurzaam gemeenschappelijke huishouding dra-
gen ouder en kind allebei bij aan de woonlasten. U mag 
dus niet als ouder alle woonlasten betalen en uw kind 
gra s laten wonen. U moet niet alleen de huur samen 
betalen, maar ook de energie en bijvoorbeeld de inboe-
delverzekering. Zorg dat u dit kunt aantonen, bijvoor-
beeld door maandelijks geld over te maken. Regel dit 

meteen vanaf het moment dat het kind bij u intrekt. 
Dan kunt u met bankafschri en laten zien dat u steeds 
de kosten hebt gedeeld. Of neem een gezamenlijke 
rekening voor de vaste lasten en boodschappen. Het is 
verstandig om uw huishoudelijke zaken te regelen alsof 
u samenwoont met een partner. Het is onverstandig 
om af te spreken dat een kind gra s woont in ruil voor 
mantelzorg. 
Voor het aantonen van de duurzaamheid is het belang-
rijk dat u twee jaar ingeschreven staat op hetzelfde 
adres en dat uw kind de bedoeling hee  om daar te 
blijven. Dat laatste betekent bijvoorbeeld dat het kind 
niet ac ef zoekt naar andere woonruimte. 
Ten slo e moet de rela e van twee kanten komen. Dat 
betekent dat u samen dingen doet, zoals samen met 
vakan e gaan of uitstapjes maken. 

Tweede verzoek 
Als de verhuurder het verzoek om 
medehuurderschap afwijst, hoe  
u zich niet meteen hierbij neer te 
leggen. U kunt opnieuw een ver-
zoek indienen. Belangenorganisa-

e MantelzorgNL kan hierbij advi-
seren. Ook na overlijden van de 

hoofdhuurder kan het kind proberen de huur op zijn of 
haar naam te krijgen, als het kind kan aantonen dat u 
minimaal twee jaar lang duurzaam gemeenschappelijk 
hebt samengewoond. Lukt het toch niet? Dan kan het 
kind naar de kantonrechter stappen. Ook hierbij kan 
MantelzorgNL advies geven. 
Financiële gevolgen 
Samenwonen met een kind kan financiële gevolgen 
hebben, bijvoorbeeld voor uw recht op huurtoeslag en 
voor bepaalde uitkeringen. Het maakt daarbij niet uit of 
het kind medehuurder is of niet. Voor de AOW hee  
samenwonen met een kind geen gevolgen. 
Regeling voor wezen 
Volwassen kinderen die met hun ouder(s) in een huur-
huis wonen en die geen medehuurder zijn, mogen niet 
in het huis blijven wonen als de ouders zijn overleden. 
Voor kinderen onder de 25 jaar komt er in de toekomst 
een uitzondering. Zij krijgen dan twee jaar de jd om 
een ander huis te vinden. 
Bron: Ik Woon/Leef/Zorg 
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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) 22 333 260. Soosmiddag in augustus vervalt. Verstandig is het om de site te 
raadplegen of er nog andere ac viteiten in de maanden juli en augustus mogelijk vervallen.  
 
Parkvilla/Parkfilmhuis 

Ma nee 13.30 uur € 8,75 tel. (0172) 49 37 37, Info: h ps://www.parkvilla.nl/filmhuis/ 
Zo 03/07 Nowhere special 
Di 12/07 Nowhere special 
Zo 14/08 Arts in Cinema: Raphael Revealed 

  Di 16/08 Gru o! De Reis van onze Na onale Vogel 
Kaartverkoop Kaarten zijn online te koop, tot 5 minuten voor aanvang. 
 
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 7 juli 13:30u – Nobody Has To Know  
Meeslepend en liefdevol drama over een man die na een hersenbloeding aan geheugenverlies lijdt en het lief-
desverhaal dat zijn geschiedenis herschrij . VPRO Cinema gaf de film maar liefst vier sterren!  

 
Dinsdag 19 juli 13:30u – Mothering Sunday  
Een intrigerend en eigen jds Brits drama rond een dienstmeisje van een aristocra sche familie, dat zich tot gelauwerd schrijf-
ster ontwikkelt. Mede dankzij de geweldige cast, bestaande uit Olivia Colman (The Father), Colin Firth (The King's Speech) en 
Josh O’Connor (Charles in The Crown) en de magistrale beelden werd de film geselecteerd voor het Filmfes val van Cannes.  
 
 
Klassiekers van wereldformaat in Castellum!  
Op 10 juni verscheen het nieuwe programma van Theater Castellum en hier zit een aantal klassiekers van wereldformaat 
bij, die u niet wilt missen. Zo reist het interna onaal gerenommeerde Na onale Opera en Ballet van Odessa uit Oekraïne 
naar Alphen voor twee voorstellingen. 
 
 
Op 8 oktober brengen zij Verdi's opera Il Trovatore zoals opera hoort te zijn: als een virtuoos en ontroerend spektakel vol 
liefdesverdriet, wraak en bedrog. 
En op Tweede Paasdag 2023 laten zij u genieten van een indrukwekkend muziekspektakel met maar liefst 140 dansers, 
koorleden, solisten en musici in de Carmina Burana van Orff, compleet met videoprojec es en lichteffecten. Kaarten zijn nu 
te koop via Castellum. 
 
Bonifaciuskerk 

Open huis 
Op zaterdag 2 juli 2022 in de Bonifaciuskerk, Paradijslaan 7, Alphen aan den Rijn, 
van 11.00 uur tot 16.00 uur 

 
Bibliotheek 

Seniorencollege - Religie Ticketprijs € 5,00 
In deze reeks ontdekt u meer over verschillende religies van over de hele wereld. 
College 1: Wat is religie? Introduc e: Hindoeïsme; college 2; Boeddhisme; College 3: Sikhisme, Zoroastronisme en 

Taoïsme; College 4: Islam 
Deze colleges worden georganiseerd in samenwerking met S ch ng Oud Geleerd Jong Gedaan. 



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 

Rusland hee  besloten de gaskraan naar Nederland 
en andere Europese landen dicht te draaien. 
Als gevolg van dit besluit zullen de inkoopprijzen van 
gas eerder s jgen dan dalen, met alle gevolgen van 
dien voor uw energierekening. De Rijksoverheid hee  
dan wel besloten voor de minder draagkrach gen een 
eenmalige financiële tegemoetkoming te verstrekken 
van € 800,00 en de btw op energie voor alle Nederlan-
ders te verlagen, maar dit is vooral voor de minder 
draagkrach gen, waaronder veel senioren, een druppel 
op de gloeiende plaat, zolang onder meer slecht geïso-
leerde woningen niet worden aangepast. Maar er is 
meer, want als gevolg van de door de aan Rusland op-
gelegde sanc es zijn of zullen ook talloze andere prij-
zen voor consump egoederen worden verhoogd. 
Werknemers zijn of zullen daar door loonaanpassingen 
deels voor worden gecompenseerd, maar senioren 
staan le erlijk en figuurlijk in de kou. Voorbeelden 
daarvan zijn: de aan het minimum loon gekoppelde 
AOW gaat in juli omhoog, maar dat wordt direct door 
de regering weer afgeroomd door verlaging van onder 
meer de ouderenkor ng. Dus een sigaar uit eigen doos. 

afwezig. Daarnaast zullen de meeste pensioenfondsen 
per 1 juli voor het eerst sinds 2008 de pensioenen gaan 
indexeren, maar de indexa e staat in geen verhouding 
tot dehuidige infla e. 
Kortom: de senioren verarmen ondanks dat zij zich ja-
renlang hebben ingezet voor de Nederlandse samenle-
ving. Het wordt jd dat de senioren laten weten dat de 
maat vol is en dat zij gezamenlijk een vuist maken om 
te komen tot aanpassing van de nieuwe Pensioenwet.  
 
Om de regering en het parlement te bewegen om de 
nieuwe pensioenwet aan te passen en daarmee onder 
meer de senioren meer inspraak te geven, roep ik u op 
de pe e van de seniorencoali e van de landelijke 
ouderenorganisa es, waaronder de Koepel Gepensio-
neerden, te ondertekenen. Ga voor ondertekening 
naar: h ps://www.pasdepensioenwetaan.nl/  
 

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 juli zijn jarig: 
01/07 de heer H. Beuker 
02/07 de heer A.J.M. van den Berg 
04/07 mevr. M.A.K. v. Engelen-Jansen 
24/07 mevrouw N. Verkade-Lodewijk 
29/07 de heer W. Rademaker 
 
 
 

In augustus zijn jarig: 
01/08 mevr. A.M. Hoogendoorn-Teunissen 
02/08 mevrouw H.G. Slof-Kas 
04/08 de heer W. Poot 
10/08 mevrouw E.W. van Klaveren 
10/08 de heer A. Timmermans 
14/08 mevrouw M. Schravendeel-Werba 
31/08 mevrouw G. Wardenaar  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
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Ac viteiten 
De minigolf in mei is helaas in het water 
gevallen, maar niet getreurd: in septem-
ber komt er een herkansing.  
Op het moment dat u deze bijdrage 
leest, is de eerste busreis van dit jaar al 
weer geweest, en zijn de twee volgende 
ac viteiten waarvoor u zich kunt inschrij-
ven al in de planning, te weten: het Zo-
merfeest in augustus en een busreis naar de Floria-
de in september. 

Herhaalde oproep 
Hebt u binnenkort een verbintenis of 
een ander jubileum, hebt u zelf of uw 
huisgenoot in het ziekenhuis gelegen 
of een ingrijpende medische behande-
ling ondergaan, schroomt u dan niet 
en geef het door aan de secretaris.  
Wij vinden het heel belangrijk om lief 
en leed met u te delen!. 

Van de bestuurstafel 

Zomerfeest vrijdag 5 augustus 2022 
ASVA-leden € 30,00 en niet-ASVA-leden € 35,00 

We gaan dan jeu de boules (petanque) spelen en daarna  barbecueën met live muziek! U wordt verwacht om 13.30 
uur bij Les Pointeurs, Olympiaweg 2B, te Alphen aan den Rijn (t/o Hockeyclub 
Alphen). U kunt er met de auto komen en er is voldoende parkeergelegenheid. Er 
worden binnen of buiten twee potjes jeu de boules (petanque) gespeeld onder 
professionele begeleiding. Tussendoor is er pauze en kunt u een drankje nemen. 
Daarna gaan we uitgebreid barbecueën met diverse soorten vlees, salades en 
sausjes. 

Aanmelding en betaling. 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 26 juli as. bij Nel Jansen, telefonisch onder nummer (06) 145 772 03 of per e-
mail naar secretaris@asv-alphen.nl. Bij aanmelding aangeven of u wel of geen ASVA-lid bent. 
Uw inschrijving is defini ef als uw betaling binnen is op rekening nummer NL 56 INGB 0007 1388 91 t.n.v. ASVA 
Alphen aan den Rijn onder vermelding van Zomerfeest. 
Wilt u komen, maar hebt u problemen met vervoer, belt u dan even met onze secretaris Nel Jansen op telefoon 
nummer (06) 145 772 03. 
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Busreis naar de Floriade 
Op dinsdag 6 september 2022 
ASVA-leden € 47,50, niet ASVA-leden € 55,00  

Inbegrepen: vervoer en entree met een enkele reis in de kabelbaan.  
Instapplaatsen: Keerlus 08.00 uur – Westerhove 08.10 uur – Driehoorne (Sterrenlaan) 08.20 uur – 
Noorderbrink 08.35 uur 
We arriveren bij de Floriade om ongeveer 10.30 uur. De bus parkeert op vijf minuten lopen van de in-
gang en daar stappen we om 19.00 uur ook weer in voor de terugreis. De hele dag is vrij te besteden. 
Overal op het terrein zijn koffie- en eetgelegenheden die u op eigen gelegenheid kunt bezoeken. In de 
bus geven wij u de entreekaarten en een pla egrond van het terrein, zodat u alvast uw looproute kunt 
bepalen. 
Sinds 1960 wordt in ons land iedere 10 jaar de Floriade gehouden. Begonnen als een land- en tuinbouw-
tentoonstelling is het inmiddels uitgegroeid tot wat het nu is:  zes g hectare grond met daarop veer g 
inspirerende landenpresenta es, een spectaculair kassencomplex en een heuse kabelbaan over het park. 
De Floriade 2022 is een mooi voorbeeld van duurzaam, innova ef en milieuvriendelijk tuinieren en bou-
wen. 
Het park is ingedeeld in vijf gebieden, te weten: 

Het ECO DISTRICT: Hier maken de bezoekers kennis met de Floriade en de groene stad van de toe-
komst. Hier is ook sta on zuid van de kabelbaan te vinden. 
HORTUS AVENUE: Een lange laan met daaraan verschillende gebouwen, waaronder de Green Hou-
se. Dat is een groot kassencomplex waar de Nederlandse tuinbouw zich presenteert, evenals de 
landen Ethiopië, Zuid-Korea, India en Bolivia. Hier ontdekt u veel innova eve oplossingen voor 
tuinbouw in kassen. Wat bijvoorbeeld te denken van het bewaken van de groei van de gewassen 
met drones. Dat wil je toch zien! 
URBAN DISTRICT: In dit themagebied zijn paviljoens van vele landen vertegenwoordigd. Elk pavil-
joen is geheel in de s jl van het land zodat u kennismaakt met het land en zijn cultuur, kunst en 
technologieën.  
GREEN ISLAND: Dit is gelegen in een bosrijk gebied op een (schier)eiland. Het staat vol met kunst-
objecten die overal verspreid in het bos te vinden zijn. Ook zijn hier enkele ny-houses te zien, een 
moderne manier van milieubewust leven op een kleine oppervlakte, volledig zelfvoorzienend door 
middel van zonne-energie. 
UTOPIA ISLAND: Dit is ook een (schier)eiland, verbonden met drie bruggen aan de rest van het ter-
rein. Het is een gebied waar alles opgebouwd is met natuurlijke materialen. Vanaf hier hebt u ook 
een mooi uitzicht over de stad Almere, maar de blikvanger is toch wel de Utopia tower, een uitkijk-
toren in de kleuren wit en rood die overal bovenuit torent. 

 
Aanmelding en betaling 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 15 augustus as. bij Nel Jansen, telefoon (06) 145 772 03 of per  
e-mail: secretaris@asv-alphen.nl. Bij aanmelding aangeven van welke instapplaats u gebruikmaakt en of 
u wel of geen ASVA-lid bent. Uw inschrijving is defini ef als uw betaling binnen is op rekeningnummer 
NL 56 INGB 0007 1388 91 t.n.v. ASVA Alphen aan den Rijn onder vermelding van Floriade. 



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 

Hoe laat is het ?  
Misschien vindt u het een vervelende vraag - vooral in 
de vakan e. Als er één periode is waarin je wat minder 
op je horloge kijkt, dan is het deze toch wel. Wij oude-
ren hoeven dat niet meer, maar veel lezers van dit blad 
houden elke dag een race tegen de klok. Om zeven uur 
staan we op. Tegen kwart voor acht stappen we op de 
fiets of de trein of auto in. Om en uur hebben we een 
afspraak. Om half een gaan we lunchen. We hebben 
maar een kwar er want om kwart voor een… 
Zo gaat dat de hele dag en avond door. Wij hebben niet 
de jd, de jd hee  óns. 
Daarom is zo’n vakan e zo heerlijk. Opstaan wanneer je 
zelf wilt. Op je gemak eten. Uitgebreid koffiedrinken. En 
's avonds als het even kan buiten zi en, tot in de s lle 
uurtjes. Heerlijk... Misschien dat u juist in de vakan e 
geen horloge draagt. U laat zich niet opju en! 
 
Het is in dit verband wel aardig om te weten hoe in de 
oudheid jd werd aangeduid. Het begrip ‘ jd’ kom je 
daar helemaal niet tegen. In verhalen lees je aanduidin-
gen als: op het heetst van de dag. Of: tegen het vallen 

van de avond. Of: toen de zon onder gegaan was. Als je 
dus in die jd een afspraak maakte, dan zei je : ‘Ik hoop 
je tegen het vallen van de avond te zien bij de poort’. 
Stel je eens voor hoe dat dan ging! En bedenk ook eens 
hoe wij het zouden doen. Wij zouden (omdat we om 
zeven uur hadden afgesproken) om vijf over zeven op 
ons horloge kijken: ‘Waar blij  die man toch?!’ Des jds 
zal men rus g gewacht hebben, want wanneer is dat 
precies: het vallen van de avond? Dat staat en valt niet 
met een kwar er. 
Wat een heerlijke jd! 
 
In de komende jd wil ik daarom aan u niet meer gaan 
vragen hoe laat het is, maar hoe laat het was. In gedach-
ten zie ik u liggen aan het strand. Met de ogen dicht. 
Heerlijk in de zon. Helemaal geen haast - houden zo. 
Fijne vakan e!  
 
Gerard Ammerlaan, voorzi er 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) 
Dit is het laatste nummer voor de zomervakan e. Alleen met het weer moeten we nog 
even geduld hebben, gelukkig dat we dat zelf niet in de hand hebben! De laatste jd is de soos, vanaf de 
opstart na de coronaperiode, ma g bezocht en ik hoop dat we na de zomer toch weer op volle toeren 
kunnen gaan draaien! Iedereen is bij ons op de dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur van harte welkom. Niet 
alleen om te klaverjassen of te bridgen, er kunnen ook andere spellen gedaan worden zoals sjoelen, rum-
mikuppen, enz. Bij de bridgeclub kunnen ze ook nog enthousiaste leden gebruiken! Op 5 juli gaan we de 
klaverjascompe e feestelijk afsluiten; de weken daarna gaan we gewoon vrij klaverjassen en op dinsdag 
2 augustus gaan we weer beginnen met een nieuwe compe eronde. Ik hoop op een goede opkomst! 
 
Lady’s Day bij Vander Kloostermode in Boskoop  
Donderdag 9 juni ben ik met 38 dames daar geweest. We werden ontvangen met koffie en gebak, daarna 
konden we genieten van een wervelende modeshow, en aansluitend werd gezamenlijk de lunch gebruikt. 
Na de lunch werd de groep gesplitst. De ene hel  ging naar een pubquiz en de andere hel  kon vrijblij-
vend en met advies van de verkoopsters op een relaxte manier winkelen. Na een uurtje werd de groep 
gewisseld. Iedereen was heel erg enthousiast, het was een leuke dag en na het serveren van een glaasje 

advocaat met slagroom ging iedereen met een blij gevoel weer naar huis.  
De volgende Lady’s Day is op donderdag 15 september, dan is de nieuwe wintercollec-

e binnen. U kunt zich hiervoor opgeven vanaf 22 augustus tot en met 8 september bij 
Ineke Hoogervorst: (0172) 44 28 82 / (06) 516 035 25. De eigen bijdrage is € 6,00. 
Ineke Hoogervorst 
Hieronder de stand van de compe e per 24 mei: 
Angenent Gea 90766 
Boekhout Johanna 85703 
Bos Truus   91908 
Brozius Wil   82039 
Bruin de Wim   40145 
Dijk van Nell   85069 
Doornenbal Wijnand 94295 
Es van Tiny   89992 
Heijden van der Bas 71734 
Holstein van Jannie 84703 
Hoogeveen Sjaan 93133 
Jager de Marry 40552 
Jansen Marian 88877 
Keijzer Truus   83246 
Kerkvliet Nel   84907 

Klaveren van Joke 41978 
Koming Lies   83567 
Koolen Els   88386 
Lap Wil   42461 
Leede van Piet  46750 
Lek Piet   20244 
Maestre Cochita 19176 
Mens Nico   54014 
Mensch Corrie 28898 
Onderstal Rinus 85942 
Ouderkerk Lia 25182 
Paardekooper Piet 84783 
Pater de Elly   59656 
Poot Willem   91287 
Pouw Nel   90989 

Schouten Coby 77774 
Slingerland Jacqueline31869 
S gchter van de Lenie14380 
S gter Corrie   94741 
Strien van Hennie 88598 
Swart Piet  87288 
Turkenburg Dirk 84062 
Verhagen Gepke 38122 
Verhagen Jan   40660 
Vis Annie   77972 
Wessels Ria   79361 
Zeegers Thea   67654 
Zwanenburg Aad 76374 

In Memoriam 
Op 7 juni jl. is op 79-jarige lee ijd overleden Tiny van der Tang-de Vos. Zij overleed in Maarn, waar haar man 
Wim en zij veel jd doorbrachten in hun vakan ewoning. Jarenlang was Tiny bezoekdame van de PCOB en hee  
zij in die periode, samen met Wim, heel wat leden van de PCOB een bezoek gebracht. Wim is tevens jarenlang 
onze voorzi er geweest en hoofdredacteur van Seniorennieuws. We wensen Wim en de (klein)kinderen heel 
veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Wij bidden hen de nabijheid van de Heer toe! 
Bestuur PCOB Alphen aan den Rijn 
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Nieuwe website: www.kbo-pcob-alphenaandenrijn.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als besturen van KBO en PCOB hebben wij gekozen voor een gezamenlijke website, omdat de KBO-
website niet meer toegankelijk is en die van de PCOB moeilijk te bereiken. 
 
Wij willen dichter bij onze leden kunnen staan en toegankelijk zijn voor derden. 
 
Wij willen er zijn voor u als Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA), HUlp Bij Aangi en (HUBA) en met onze 
commissie Lief & Leed, naast de ac viteiten zoals de dinsdagmiddagsoos,  zangmiddagen, uitjes, kerstvie-
ring, bezorging van bladen, enzovoort. 
 
Wij willen dat u, via de website, makkelijker toegang krijgt tot organisa es waar u zorg en ondersteuning 
kunt krijgen, bij de gemeente Alphen aan den Rijn en Tom in de Buurt. 
 
Wij willen u daar graag bij helpen, onze vrijwillige Ouderen Adviseur gaat met u mee. 
 
Wij willen u laten kennismaken met het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisa es (OSO) dat voor 
ons de plaatselijke belangen behar gt. 
 
Op elke pagina kunnen de bezoekers klikken om naar de landelijke website te gaan met speerpunten 
over: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving. Wij hopen er voor u en 
de 1.000 leden van KBO en PCOB te mogen zijn met deze website. 
 
Het websiteteam: Ineke Hoogervorst en Dick Tempelaar 
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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. 
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. 

PCOB-uitje naar de zomeravondzang in Katwijk aan Zee 
op woensdag 22 augustus 2022 

Programma: We brengen eerst een bezoek aan het Katwijks Museum. Daar krijgt u een rondleiding en koffie/thee/fris met 
wat lekkers. Daarna lopen we (eventueel winkelend) naar Visrestaurant Schuitemaker aan de Voorstraat 9, waar we om ca. 
17.15 uur het diner gebruiken. Er is keus uit kibbeling, lekkerbek of kip. Na het diner lopen we naar de Andreaskerk of Oude 
Kerk voor de Zomeravondzang. De kerk is vanaf 19.30 uur open. (Op dit moment is nog niet bekend welk koor er dan zal op-
treden.) De afstanden tussen het Museum, het Visrestaurant en de kerk zijn niet groot en zijn goed te belopen.  
Vervoer: We gaan met eigen vervoer, vertrekken om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Rijnstreekhal en hopen rond 
21.30 uur weer terug in Alphen te zijn.  
Aanmelden: U kunt zich tot 12 augustus as. aanmelden, bij voorkeur via de e-mail: secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl of 
anders met een telefoontje naar Harry Kaspers (0172) 43 84 18 tot 24 juli as. Daarna tot 12 augustus as. bij de secretaris 
(0172) 493 395. Bij de aanmelding kunt u aangeven: 

of u wilt meerijden of dat u zelf wilt rijden. In het laatste geval kunt u ook nog aangeven hoe-
veel passagiers u kunt meenemen. Uiteraard krijgen deze chauffeurs een vergoeding. U krijgt 
natuurlijk een bericht met wie u kunt meerijden of door wie u wordt opgehaald. 
of u kiest voor kibbeling, lekkerbek of kip. 
of er eventueel een rollator wordt meegenomen. 

De kosten voor het uitje bedragen p.p. € 32,50 en € 25,00 als u in het bezit bent van een Museumjaarkaart. U wordt verzocht 
het bedrag o.v.v. van ‘Katwijk’ over te maken op bankrekening NL62 RABO 0128 5352 88 t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn.

Jarigen 
95 jaar: 
Mevr. M.C. van Doorn (KBO)   18-08 
Mevr. A.H.J. Wesselink-van Laarhoven (KBO) 14-08 
90 jaar: 
Dhr. A. Boekhout (KBO)    01-07 
Mevr. M.W.C. de Heij-van Holstein (KBO)  02-07 
Mevr. J.M. Benard-Snel (PCOB)   07-07 
Mevr. A. de Lange (KBO)    30-07 
Mevr. D. van Gog-Koren (KBO)   16-08 
Mevr. G.P. den Uij-Heemskerk (KBO)  26-08 
Mevr. J.H. Boekhout (KBO)    31-08 
85 jaar: 
Mevr. J.G.T. Hoppenbrouwer (KBO)  19-07 
Mevr. W.M. Coupee-Onrust (KBO)   16-08 
Mevr. A.E.M. Koeleman (KBO)   26-08 
Mevr. J.A.M. Wormgoor (KBO)   28-08 
Mevr. B.W. Kolkman-van Veelen (PCOB) 
Mevr. J. van den Broek-de Regt (PCOB) 
Dhr. P. Dijk (PCOB) 

80 jaar: 
Mevr. C.A.C. van Leeuwen-Bouwman (KBO) 11-07 
Mevr. J. Onderstel-v.d. Bosch (KBO)  15-07 
Mevr. C.A.J. de Jong (KBO)    16-07 
Dhr. G. Quarré (PCOB) 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Jubilea (PCOB) 
60 jaar getrouwd: 
Echtpaar Blans-Breeman    05-07 
50 jaar getrouwd: 
Echtpaar Boerefijn-Kramer    16-06 
Echtpaar Edel-Dekker    03-07 
Echtpaar Paauw     24-08 
Gefeliciteerd met dit heuglijke feit. 
 
Overleden (PCOB) 
Mevr. T. van der Tang-de Vos   07-06 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 

Lief en leed 
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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 
Penningmeester 
Wij hebben Paul van der Meer bereid gevonden om de func e van penningmeester van het OSO per 1 
juli en na een inwerkperiode te gaan vervullen. Paul paste op de centjes in het bedrijfsleven en wil dit 
nu voor het OSO gaan doen. Daarbij hee  hij ervaring als penningmeester in vrijwilligersorganisa es. 
Bestuurslid 
Vanuit FNV-senioren is Rinus Dalhuizen weer toegetreden tot het bestuur. Wij zijn blij met deze verster-
king van het bestuur. Wij wensen Paul en Rinus veel plezier in hun vrijwilligerstaak bij het OSO. 
Coali eakkoord 2022-2026 
De OSO-noodkreet 'ouderenzorg is geen bijzaak maar een hoofdzaak' op het lijs rekkersdebat staat niet 
in het coali eakkoord. Aan het einde van het lijs rekkersdebat, waar alle par jen aanwezig waren, ga-
ven de deelnemers toe de hoofdzaak van ouderenzorg in te zien. Het stuk 'Posi eve gezondheid' gee  
hier in grote lijnen invulling aan. Aansturen hulp waar dat nodig is, ondersteuning met hulpmiddelen en 
aanpassingen en tot slot sturen op resultaat met een maatwerkarrangement. De inwoner (dus ook de 
senior, de oudere, de bejaarde, helaas niet met name genoemd) komt veel voor in het coali eakkoord. 
Het ondersteunen van mantelzorg en mantelzorger is niet onder de keukentafel geschoven. 
Jammer is dat je als ‘Samenwerkingspartner’ alleen gezien wordt als je aanwezig was op de bijeenkomst 
van 14 mei 2022! Het bestuur zal contact opnemen met de wethouders die gaan over Wonen, Zorg en 
Welzijn met het doel gezamenlijk de grote lijnen in het coali eakkoord om te ze en in daden.  

Verantwoording 
Eind mei is de jaarrekening 2021 tot stand gekomen en op 8 juni 2022 ondertekend door de bestuursle-
den. Dank aan onze penningmeester. In de maand juni zal de jaarrekening worden aangeboden aan de 
gemeente Alphen aan den Rijn. Voor belangstellenden is hij in te zien of op te vragen via e-mail: 
secretaris@oso-alphen. 

Vacature 
Ondersteuning 
Na een extra bijeenkomst van het OSO-bestuur is er een inhaalslag gekomen voor de invulling van be-
stuursleden voor het OSO. Nie emin zoeken wij voor de commissie Zorg & Welzijn vrijwilligers die zich in 
willen ze en. Lees verder op onze website www.oso-alphen.nl. 
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Commissie Zorg en Welzijn 
Hoe wil je straks leven als je een beetje hulpbehoevend bent en je weet niet hoe je ´s nachts 112 moet bellen?  
Toenemende vergrijzing en een s jgend tekort aan zorgmedewerkers zorgt ervoor dat we steeds meer aanvullen-
de zorg zelf en ook nog digitaal moeten gaan regelen. Denk daarom goed na over hoe je het gaat regelen voor als 
je straks niet alles meer kan. Ook het leunen op familie en vrienden is steeds minder vanzelfsprekend aan het 
worden. Zij helpen graag, maar wonen soms ver weg en hebben vaak een druk leven. Soms wil je even geholpen 
worden met je DigiD of hoe gaat dat met zo’n QR-code en waar zit 112 op mijn telefoon. Maar dan stap je in de 
complexe wereld die digitalisering heet. De efficiën e in de digitale wereld is prima. Maar in de zorg is juist de 
persoonlijke benadering van belang. De Commissie Zorg & Welzijn is op zoek om de allereerste digitale vaardighe-
den prak sch en eenvoudig bijvoorbeeld op papier, uit te leggen. Denk maar eens aan ’s nachts 112 bellen of hoe 
maak je digitaal een afspraak met de dokter zonder in de wachtrij met 30 wachtenden voor je te staan. 
 

Commissie OSO Wonen 
Een rookmelder—veilig of schijnveilig?? 
Rookmelders zijn sinds 1 juli 2022 bij wet verplicht. Woont u in een huurwoning, dan was de plaatsing voor reke-
ning van de verhuurder. Bij een gelijkvloerse seniorenwoning van ca. 50 m2 is dat één melder in een centrale 
ruimte zoals de hal of de gang. Bij grotere appartementen met bijvoorbeeld een binnenhal kunnen dat er twee 
zijn. In een eengezinswoning zijn dat er twee en is er sprake van een met een vaste trap bereikbare zolderverdie-
ping: drie. Bent u eigenaar, dan dient u het plaatsen zelf te doen of voor uw rekening te laten doen.  
Waar u als bewoner al jd zelf voor verantwoordelijk bent, is de werking door deze regelma g te testen. Is de 
melder geïnstalleerd door een van de woningbouwcorpora es, dan hebt u bij de installa e, naar is aan te nemen, 
een instruc eblad gekregen. Hebt u zelf de melder(s) gekocht, dan geldt de bijbehorende handleiding. Let wel: in 
beide gevallen horen ze bij de woning en dienen te wor-
den overgedragen aan de volgende huurder of koper.  
Laat de verplich ng geen schijnveiligheid zijn! 
Een rookmelder kan een gevoel van veiligheid (gaan) ge-
ven. We merken brand wel op als de melder afgaat. Als je 
nog jong en lenig bent, kom je bij brand wel snel uit de 
voeten. Maar voor een senior hoe  dat niet meer zo te 
zijn. Bij het vorderen van de lee ijd worden we nu een-
maal minder soepel. Met name als u van een hulpmiddel 
a ankelijk bent, zoals een rollator of rolstoel. Dat geldt 
overigens ook voor veel gehandicapten. Als de melder af-
gaat, is er sprake van rook of damp. Rook is per saldo de 
meest boosaardige factor bij brand en de hevigheid een 
direct gevolg van de brandbare materialen waar we onze 
woning mee inrichten.  

Op de website Mijnhuisvanmorgen.nl 
staan foto’s met enkele voorbeelden.  
 

Ook met de rookmelder blij  het van belang de looproute 
naar buiten niet te belemmeren en nog beter geheel vrij 
te houden. En de sleutel niet uit het deurslot te halen, 
waardoor u in een huis vol rook op zoek moet. Acht u het 
veiliger de sleutel in de nacht niet in het slot te laten, dan 
deze een vaste plek te geven die in de route ligt.  
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Uw contactpersoon in uw regio is:
Wytze Sloot, 079-82 00 399
wytze@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/wytze
www.facebook.com/etenmetgemak

BESTEL EEN 
PROEFBOX VAN 
3 MAALTIJDEN:

€15,
00

PROEFBOX VAN 
Verse gerechten voor thuisVerse gerechten voor thuis
Stel zelf uw gerechten samen
Wekelijks wisselend assortiment
Rekening houdend met diëten 
Persoonlijk thuisbezorgd door 
Wytze Sloot



UW SPECIALIST IN ONTRUIMEN
& VERHUIZEN

Meer informatie of vrijblijvend een offerte aanvragen?
071-580 47 49 - info@fontein-ontruimingen.nl

www.fontein-ontruimingen.nl

Hulp nodig bij een woningontruiming of 
seniorenverhuizing? Wij nemen al uw

werk uit handen!

ÉÉN AANSPREEKPUNT

HELDERE COMMUNICATIE

TOTAALPAKKET VAN
DIENSTEN

VRIJBLIJVENDE OFFERTE

VAKKUNDIG &
SNEL


