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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 
deze laten controleren?
Maak dan een afspraak voor
een gratis adviesgesprek.
Is uw kunstgebit ouder dan 5 
jaar? Dan wordt 75% van uw 
nieuwe kunstgebit vergoed uit 
uw basisverzekering.

U kunt bij
tandprothetische praktijk 
Boers terecht voor:

Bent u toe aan een nieuw kunstgebit?

• kunstgebitten • 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 oktobernummer 2022 uiterlijk 10 september bij de redac e. Graag als Word-bestand via e-mail. 
Het oktobernummer verschijnt in week 40. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 
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Hoge infla e, hoge prijzen voor energie, duurdere elementaire voedingsmiddelen, beperkte pensioen-
verhogingen, enzovoort. College van Alphen aan den Rijn, grijp uw kans en hou het Groene Hart 
‘groen’. Laat projectontwikkelaars nog even wachten met het a reken van het Groene Hart en besteed 
de middelen aan het ondersteunen van onze senioren zodat zij de komende winter gezond en behaag-
lijk kunnen leven.           De redac e 

Vraag van Seniorennieuws aan het College van Alphen aan den Rijn: 
bezorg onze senioren geen hongerwinter!  

Algemeen katern 



Column 

Stokoud 
Op Facebook circuleert een cartoon waarop een 
oude, in het roze geklede dame haar rechter-
been loodrecht omhoog steekt bij de paal van 
een bushalte. De begeleidende tekst luidt: Age is 
just a number. Het was een van de felicita es die 
ik op mijn verjaardag kreeg. Geruststellend! Of 
niet? Ik heb mijn rechterbeen nog nooit zo hoog 
kunnen op llen. Het linker trouwens ook niet. Ik 
dacht meteen aan de jonge vrouw die ik ooit, 
met haar handen vol bloemen en cadeaus, een 
voordeur zag naderen. In een flits bracht ze een 
been omhoog en kte met haar voet op de – 
best hoog zi ende – bel. Een ballerina? Het leek 
mij handig. 
Het is in de mode om iets ‘maar een getal’ te 
noemen. Zelfs bij kleuters, ontdekte ik, toen ik 
een jochie dat niet naar bed wilde tegen zijn ou-
ders hoorde zeggen dat de klok ook maar een 
getal aangaf. De ouders vertrokken geen spier, 
maar ik had moeite met mijn lachspieren. 
De Ierse geriater Rose Anne Kenny schreef het 
boek ‘Lee ijd is meer dan een getal’. In de 
Vlaamse krant De Morgen las ik een interview 
met haar. Haar eigen lee ijd wil ze niet zeggen, 
omdat het volgens haar om de biologische 
lee ijd gaat, die ze bij zichzelf op 55 schat. Ik 
weet niet hoe je die meet en wil het misschien 
ook niet weten. Over de genen zegt zij dat de 
betekenis daarvan wordt overschat. Hun aandeel 
zou maar 20 tot 30 procent zijn. Met een vader 
die maar 61 werd en een moeder die de 99 haal-
de, kan ik er zelf toch geen touw aan vast kno-
pen. 
Behalve de posi eve factoren die iedereen on-
derhand wel kent, gezonde voeding, voldoende 
beweging en weinig stress, noemt Kenny iets wat 
me tre : sociale cohesie in de samenleving. Ze 
vindt dat eenzaamheid in de westerse maat-
schappij tot een epidemie uitgroeit en pleit voor 
waardevolle vriendschappen, gezelligheid en 
vrolijkheid. Zo wil iedereen wel stokoud worden. 
 
Janny Eskes  

Het Gilde in Alphen aan den Rijn 
hee  verrassend veel te bieden 

 
 

De ac viteiten van het Gilde zijn onderverdeeld in ‘sociaal maat-
schappelijk’ en ‘sociaal recrea ef’. Het Gilde hee  zowel voor se-
nioren als voor jongere Alphenaren ac viteiten die worden uitge-
voerd door zo’n 200 vrijwilligers. Vrijwillig betekent dat de vrijwil-
liger er geen euro beter van wordt, maar eventuele kosten wor-
den wel in rekening gebracht.  
Sociaal maatschappelijk 
Bij de sociaal maatschappelijke ac viteiten kun je denken aan bij-
voorbeeld ondersteuning van de administra e, het ‘vertalen’ van 
onleesbare corresponden e van de overheid, het verzorgen van 
geldzaken. Het computergebruik is ook een hot item. Digitaal 
meedoen wordt belangrijker in onze samenleving. Steeds meer 
zaken worden via internet geregeld.  
Het instellen van de televisie, de telefoon of het beeldbellen be-
zorgt menig senior grijze haren, maar de vrijwilligers van het Gilde 
draaien er hun hand niet voor om. Hetzelfde geldt voor een com-
puter die kuren hee . Hoe ouder je wordt, hoe las ger het wordt 
om in of om het huis zelf de klusjes te doen. De vrijwilliger van het 
Gilde, vaak ook een senior, hee  daar alle begrip voor.  
Een eye-opener is ‘Power’. Aan de orde komt dan de vraag ‘Hoe 
vul ik de vrije jd die ik krijg na stoppen met werken?’ In vijf work-
shops gaan de deelnemers aan de slag met relevante thema’s. 
TOOS staat voor Technologie voor Ouderen, Om de hoek verkrijg-
baar, Slim. Samen met de gemeente laat het Gilde u op een laag-
drempelige manier kennismaken met technologie voor in huis, 
waardoor u veiliger en zelfstandiger kunt (blijven) wonen. 
Sociaal recrea ef 
Onder de noemer ‘sociaal recrea ef’ vallen bijvoorbeeld de stads-
wandelingen. Het zijn leuke en interessante wandelingen van on-
geveer 1,5 uur. Het koken gebeurt in kleine groepen en de maan-
delijkse fietstocht trekt zo’n 30 deelnemers. 
Bij het Gilde kunt u ook terecht voor zowel tekenen als schilderen 
en voor bridgen bestaat ook de nodige belangstelling. De toneel-
groep hee  onlangs een geslaagde voorstelling gegeven in ver-
pleeghuis Oudshoorn. 
In de afgelopen jaren hee  het Socra sch gesprek s lgelegen. In 
zo’n gesprek wordt ingegaan op een vraag die uit de deelnemers-
groep komt. In het geven van lezingen hebben de vrijwilligers de 
nodige ervaring en dat geldt ook voor ’Samenspraak’. Anderstali-
gen krijgen dan les in Nederlandse taal. 
Het kantoor van het Gilde bevindt zich aan de Uranusstraat 8A in 
Alphen aan den Rijn (Driehoorne). De openings jden zijn op 
maandag, dinsdag en woensdag van 13.30 – 15.30 uur en op don-
derdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. Het Gilde is dan ook tele-
fonisch bereikbaar onder nummer (0172) 24 22 32.  
Meer informa e is te vinden op  HOME (gildealphenaandenrijn.nl)  
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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 september binnen te zijn. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden! De 
winnaar kan gra s deelnemen aan de Swaenswijk-boo ocht met de Juliana in de Randstad op dinsdag 4 oktober as.  

Inschepen om 10.30 uur bij Avifauna, vertrek 
uiterlijk 11.00 uur. 
Opgeven vóór 20 september aan: 
secretaris@wijkcentrumswaenswijk.nl  
Horizontaal: 
1 Cd in je brievenbus (11); 11 Nego e; 12 
Voetbalterm; 14 Frans lidwoord; 15 Uitroep 
van schrik; 17 Godin van de aarde; 18 Ooster-
lengte; 20 Zeevogel; 22 Aanklampen; 25 Bevel; 
26 Vervelend; 28 Bijwoord; 29 Snel; 30 Etens-
ketel; 32 Belangrijk hulpmiddel bij hartproble-
men; 33 Op geen enkel moment; 34 Des lezers 
heil; 35 Brandstof; 37 Schapenhaar; 38 Muziek-
noot; 39 Bevel; 40 Italiaans gerecht; 41 Grond-
toon; 43 Durf; 45 Pausennaam; 46 Laag j; 47 
Vis; 49 Deel van het hoofd; 51 Midden; 53 Te-
ken; 54 Beddengoed; 56 Stap; 57 Omroeporga-
nisa e; 58 In dromenland; 60 Oppervlakte-
maat; 61 Hij; 62 Slang; 63 Eierschaal; 65 Emeri-
taat; 66 Peil; 69 Tooien; 71 Trouwring (11). 
 
Ver caal: 
1 Bergplaats; 2 Verenigde Na es; 3 Inval; 
4 Rivier in Frankrijk; 5 Buislicht; 6 Godsdienst; 
7 Proberen; 8 Toegankelijk; 9 Plaats in België; 
10 Overdreven; 11 Jammer; 13 Berucht; 14 
Tochtlat (11); 16 Geluksgetal; 19 Skipiste (11); 
21 Toiletar kel; 23 Open plek in een bos; 24 
Wiel; 25 Sich ng voor Leerplanontwikkeling; 
27 In orde brengen; 29 Smaakgewaarwording; 
31 E ket; 33 “Vetkuif”; 36 Mislukking; 37 
Wens; 42 Een plezierrit maken; 44 Muziekge-
zelschap; 46 Bestanddeel van advocaat; 48 
Rivier (Spaans); 49 Familielid; 50 Klein hert; 52 
Spoedig; 54 Deel van het hoofd; 55 Vroegere 
naam van Indonesië; 58 Voorgerecht; 59 Schil-
derij; 62 Betaald voetbalorganisa e; 64 Voor-
keur; 67 Persoonlijk voornaamwoord; 68 Voor 
uitwendig gebruik (op recepten); 69 Heilige; 
70 Plus. 
 
Oplossing uit nr. 06 
DUBBELZINNIG – TAFELGESPREK – STEEKHOU-
DEND – HANGJONGEREN 
De twee vrijkaarten CinePlus Castellum zijn 
gewonnen door P. Berkhout. 

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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Slui ng kantoor 
ABN Amrobank Alphen aan den Rijn 

Op vrijdag 23 september 2022 sluit het bankkantoor van 
ABN AMRO Alphen aan den Rijn aan het Stadhuisplein 12. 
Bankkantoren krijgen de laatste jaren steeds minder bezoe-
kers. Dat komt omdat klanten steeds meer zelf kunnen re-
gelen via online bankieren. 
Financiële zorgcoach 
De Financiële zorgcoach is speciaal voor klanten ABN AMRO 
die ( jdelijk) ondersteuning nodig hebben bij het regelen 
van hun dagelijkse bankzaken. Zij kunnen daarvoor bellen 
(en niet gebeld worden!). Denk hierbij aan online bankie-
ren of het geven van advies over verzekeringen. 

Senioren kunnen 
bellen met de 

Seniorenlijn via 
(088) 226 26 12. 

 
Bereikbaar van 

maandag 
tot en met vrijdag 

van 
08.00 tot 17.30 uur. 
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Tips voor de veiligheid van Internet 
Steeds meer senioren vinden hun weg op internet. Soms in razend tempo, soms schoorvoetend. De 
angst iets verkeerds te doen of op een verkeerd linkje te klikken, lee  bij velen. Terecht, want digitale 
criminaliteit is de snelst groeiende ‘tak van sport’ binnen de criminele wereld. 
Tip 1: Een bericht is vaak nep als er urgen e in zit 
Als er urgen e in een bericht zit – dus als iemand vraagt om met spoed ergens op te klikken – dan is de 
kans groot dat het bericht nep is. Neem de jd om een mailtje van een onbekende, of misschien zelfs 
bekende, afzender te lezen en te controleren. Bij twijfel niet reageren. Laat desnoods iemand die je ver-
trouwt voor de zekerheid even meekijken 
Weerbaar en ople end 
Het gaat erom dat mensen weerbaar en ople end zijn bij internetcriminaliteit. Het maatschappelijke le-
ven is vandaag de dag zo ingericht dat je digitaal mee moet kunnen. Om bijvoorbeeld bankzaken te rege-
len of om te communiceren. Diverse organisa es helpen onze senioren daarmee via voorlich ng, maar 
dus ook om mogelijke fraude te herkennen. Spoofing is zo’n fraudemiddel. Daarbij nemen criminelen 
een valse iden teit aan en doen ze zich via e-mail, een website, een app-bericht of een IP-adres voor als 
iemand anders. Ook hier geldt: kijk aandach g naar de site of het bericht. Kijk of je niets vreemds opvalt, 
zoals spelfouten of een rare aanhef. Controleer het adres (URL) van de site. 
Tip 2: Doe geen bankzaken in openbare ruimtes 
Het is belangrijk dat je een e-mail of een sms met een link erin, bijvoorbeeld van de bank, controleert op 
echtheid. Dus kijk of het internetadres (URL) klopt en of het e-mailadres van de afzender je bekend voor-
komt. In ieder geval dus niet zomaar op een link klikken.  
Senioren zijn niet alleen digitaal veel ac ever geworden, maar zijn ook vaker slachtoffer van internetcri-
minelen. Er zijn ouderen die reuze handig zijn in de digitale wereld, maar er zijn ook legio senioren die er 
niet of nauwelijks thuis in zijn. Die hebben door alle verhalen en ervaringen van anderen angst om het 
internet op te gaan. Ze vertrouwen het niet. Veilig interne en doe je zo: 

Eerst checken, dan klikken. 
Zet nooit zomaar persoonlijke gegevens in een e-mail. 
Doe geen bankzaken via een smartphone of tablet in openbare gebouwen of op een terras of in de 
trein (je weet niet wie er meekijkt). 
Gebruik sterke wachtwoorden die je makkelijk kunt onthouden, maar houd deze goed verborgen 
voor anderen. 
Vul in formulieren alleen noodzakelijke gegevens in. 
Kijk op www.maakhetzenie emakkelijk.nl. 

Tip 3: Update uw beveiligingsprogramma regelma g 
Wie veilig wil interne en, moet in ieder geval zorgen voor een goede beveiliging op de computer en het 
beveiligingsprogramma regelma g updaten. Ook moet je nooit zomaar of te snel klikken op ‘linkjes’ in e-
mailberichten. 
 
En een laatste p: mocht u een mailtje krijgen dat uw DigiD is verlopen, met een link, trap er dan niet 

in. In echte DigiD-berichten staat nooit een link of QR-code. 
 

Bron: ik WoonLeefZorg 
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Wespen en teken zijn er weer! 
Hoe voorkom je dat je door insecten wordt gebeten of gestoken?  

Gebruik liever geen geparfumeerde cosme -
ca, dat trekt insecten aan. 
Sla nooit naar insecten om ze te verjagen; 
daardoor zullen ze zich juist gaan verdedigen. 
Draag goed sluitende kleding, zodat de insec-
ten niet in mouwen of broekspijpen kunnen 
kruipen. 
Ga in het donker niet dicht bij 
een lichtbron zi en, want insec-
ten worden door licht aange-
trokken. 
Hang een klamboe om uw bed. 
Houd insecten op afstand door 
het dragen van wi e kleding, 
door rook (van een citronella-
kaars of wierook) of door het 
insmeren van de huid (en even-
tueel het besprenkelen van bed-
dengoed) met een insectenwerend middel dat 
DEET bevat. Middelen met het bestanddeel 
DEET zijn ook heel doeltreffend bij het op af-
stand houden van teken. 
Blijf als u het groen in gaat zoveel mogelijk op 
de paden. Teken verschuilen zich in struiken 
en hoog gras. Controleer bij thuiskomst al jd 
uw lichaam en kleren op teken. 

Kun je tegen een wespenallergie of tegen de ziekte 
van Lyme worden ingeënt? 
Tegen lyme (nog) niet. Mensen met een wespenal-
lergie kunnen baat hebben bij immunotherapie 
(ook wel desensibilisa e genoemd). Dat is een be-
handeling waarbij pa ënten ongevoelig (immuun) 
worden gemaakt voor wespengif door hun lichaam 

er langzaam aan te laten wennen. Een 
arts spuit met tussenpozen van enkele 
uren of dagen steeds oplopende hoe-
veelheden wespengif in de huid, net 
zolang tot de hoogst nodige dosis is 
bereikt. Vanaf dat moment is de pa -
ënt beschermd tegen een volgende 
steek. Daarna zal hij gedurende drie 
tot vijf jaar elke zes weken opnieuw 
ingeënt moeten worden. Zolang duurt 
het namelijk om het lichaam blijvend 

ongevoelig te maken voor het gif. Van de mensen 
die de immunotherapie volledig afmaken, is 95 pro-
cent daarna voor al jd van zijn wespenallergie af. 
 
Bron: Plusonline 

AOW-verhoging mag géén sigaar uit eigen doos zijn! 
De verhoging van de AOW moet niet betaald worden met de afschaffing van de Inkomensondersteuning 
AOW. Dat stelt een meerderheid in de Eerste Kamer. Die keert zich daarmee tegen plannen van het ka-
binet om naast het handhaven van de koppeling aan het minimumloon ook de Inkomensondersteuning 
AOW af te schaffen. In de prak jk zouden AOW'ers er aan de ene kant een paar entjes per maand bij 
kunnen krijgen en dat aan de andere kant weer in moeten leveren: een sigaar uit eigen doos.  
Eerste Kamerlid Mar n van Rooijen wil dat er gezocht wordt naar andere middelen om de AOW-
koppeling met het minimumloon te betalen. Nu tre  deze maatregel alleen ouderen. Een meerderheid 
in de Eerste Kamer is het met dit deze kan ekeningen eens en dat betekent dat het kabinet opnieuw 
aan de slag moet met deze plannen. 
 
Bron: de Telegraaf 
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Integraal zorgakkoord zet streep door plannen langer thuis wonen 

Het uitgelekte integraal zorgakkoord, 
waarin staat dat er gekort wordt op huis-
artsen en wijkverpleging, is een teleurstel-
ling voor senioren. Volgens de Seniorenco-
ali e, een samenwerking tussen de oude-
renbonden ANBO, KBO-PCOB, Koepel Ge-
pensioneerden en NOOM, staat dit ak-
koord dan ook haaks op het eerder gepre-
senteerde Programma Wonen, Ondersteu-
ning en Zorg voor Ouderen (WOZO).  
Daarin schetst minister 
Helder een gewenst toe-
komstbeeld met inzet op 
een sterke basiszorg in de 
wijk, eigen regie senioren 
en samen vitaal ouder 
worden. Met deze voor-
genomen bezuiniging 
wordt er een streep gezet 
door de plannen voor lan-
ger thuis wonen. “Dit ka-
binet moet snel duidelijk 
maken waar het voor wil staan, want de zorguitda-
gingen die er liggen zijn al groot genoeg”, aldus de 
Seniorencoali e. 
Het uitgelekte zorgakkoord zet in op bezuinigingen 
voor huisartsen en wijkverpleegkundigen. En dat 
kan slecht uitpakken, volgens de Seniorencoali e: 
“Om langer thuis te kunnen blijven wonen, zullen 
senioren daar alle steun bij nodig hebben. Zowel 
signalerend als verzorgend. De inzet op eigen regie 
vraagt om een sterke basisinfrastructuur in de 
wijk.” Om dat voor elkaar te krijgen, moet er juist 
geen geld worden weggenomen: “Zonder een in-
vestering op die infrastructuur en de toekoms ge 
wensen, kunnen we WOZO in de prullenbak gooi-

en, samen met het mo o ‘zelf als het kan, thuis als 
het kan en digitaal als het kan’. Het ministerie 
moet met één mond spreken en de klokken gelijk-
ze en als het gaat om de ambi es die we met el-
kaar hebben afgesproken.” 
WOZO 
De Seniorencoali e was betrokken bij de opzet van 
de WOZO, waarbij minister Helder aangaf dat de 
inzet van WOZO terug te zien zou zijn in het Inte-
graal Zorgakkoord. Dat lijkt in dit uitgelekte stuk 
niet het geval. Daarmee worden niet alleen de se-
nioren getroffen, maar ook de mantelzorgers die in 

de afgelopen jaren al zo-
veel hebben opgevangen 
mede door de inhaalzorg 
en personeelstekort. “De 
Seniorencoali e ziet dat 
er ook in de eerstelijns 
zorg personeelstekorten 
spelen en mede daardoor 
bestaande budge en niet 
al jd opgemaakt worden, 
maar om nu al het geld 
weg te halen zonder na 

te denken wat we wel kunnen doen, sluit niet aan 
op de ambi es die we met elkaar hebben gedefini-
eerd.” 
De Seniorencoali e zat overigens niet aan tafel bij 
de gesprekken over het Integraal Zorgakkoord, ter-
wijl ouderen een groot deel van de huidige en toe-
koms ge cliënten- en pa ëntengroep zijn. Daarom 
hoopt de Seniorencoali e dat deze conceptversie 
snel van tafel gaat. 
 
Bron: Koepel gepensioneerden 
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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. Nieuwe folder tweede hel  2022 aan te vragen bij: be-
stuur@wijkcentrumswaenswijk.nl of op te halen in Wijkcentrum, bibliotheek en gemeentehuis. 
Opening van de week van Ontmoeten en Verbinden vrijdag 30 september in Wijkcentrum Swaenswijk, aanvang 13.30 uur. Voor meer info
zie de adverten e.  
 
Parkvilla/Parkfilmhuis 

Ma nee 13.30 uur € 8,75 tel. (0172) 49 37 37, Info: h ps://www.parkvilla.nl/filmhuis/ 
Di 06/09 The Last Bus 
Do 08/09 Hit the Road 
Di 13/09 Un Autre Monde 

  Do 15/09 Alcarràs 
  Di 20/09 Mes frères et moi 
  Do 22/09 Pink Moon 
  Di 27/09 A er Love 
Kaartverkoop Kaarten zijn online te koop, tot 5 minuten voor aanvang. 
 
Castellum 

‘Opera Il Trovatore’  
Zaterdag 8 oktober 20.15 uur, uitgevoerd door het Na onale Opera en Ballet van Oekraïne, 
Odessa. 
Een grote, avondvullende opera met 130 medewerkers, topsolisten, koor en liveorkest in 
strakke eigen jdse regie. 

Rang 1 € 47,65; Rang 2 € 45,15, inclusief pauzedrankje 
Tip: bezoek de inleiding om 19:30 uur (€ 5,00). 
Kaartverkoop en informa e 
Telefoon: (0172) 42 92 92; per e-mail goed bereikbaar via kaartverkoop@theatercastellum.nl.  
 
Ac viteiten Historische Vereniging Alphen 

Op zaterdag 3 september kunt u om 11.00 uur meelopen met de stadswandeling door het centrum over de historie van 
Alphen aan den Rijn vanaf de Romeinse jd met o.a. een bezoek aan de voormalige synagoge in de Samuel Aardewerk-
steeg. Aanmelden mag, maar is niet verplicht, via deverguldewagen@hetnet.nl of telefonisch op (0172) 43 30 82 of 
(0172) 47 52 65. Vertrek-en eindpunt van de wandeling: De Vergulde Wagen, Van Boetzelaerstraat 48. 
Op zaterdag 10 september is ook weer een Inloopmiddag stamboomonderzoek. De werkgroep Genealogie zit klaar vanaf 

13.00 uur om beginnende én gevorderde genealogen de helpende hand te bieden bij het zoeken naar voorouders en hoe zij leefden, welk 
werk zij deden. Aanmelden om zeker te zijn van een plek kan via e-mail deverguldewagen@hetnet.nl 
Zie voor alle ac viteiten van de Historische Vereniging www.histveralphenadrijn.nl. 
 
Bonifaciuskerk 

Open huis in het kader van Open Monumenten en Orgel Dag 
Op zaterdag 10 september van 11.00 tot 16.00 uur in de Bonifaciuskerk, Paradijslaan 7, Alphen aan den 
Rijn met om 13.15 uur een orgelconcert door Alexander Schippers.  

Alexander zal volgende werken ten gehore brengen: 
Choral 2 – César Franck (1822-1890) 
Le Cygne – Camille Saint-Saens (1835-1921) 
Carillon de Westminster – Louis Vierne (1870-1937) 



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 

Nederland vervalt van de ene crisis in de andere. 
De zomer van 2022 hee  zich gekenmerkt door de ene 
crisis na de andere. 
Naast de al bestaande energiecrisis volgde de nog 
steeds voortdurende boerenopstand rond s kstof. 
Daarnaast loopt de infla e almaar verder op door de 
nog steeds hoge benzineprijzen, de energiekosten en 
de nu oplopende prijsverhogingen van boodschappen 
van plusminus 20%. 
In de ons omringende landen worden allerlei maatrege-
len genomen om de infla e te beteugelen, maar in Ne-
derland blijven doeltreffende maatregelen nagenoeg 
uit. 
Toen in 2020 de coronapandemie uitbrak, nam de rege-
ring direct allerlei maatregelen om het bedrijfsleven te 
steunen. Men had, zo reageerde de toenmalige minis-
ter van financiën, de heer Hoekstra, diepe zakken. Ik 
weet het niet, maar het lijkt erop dat zijn opvolgster, 
mevrouw Kaag, van mening is dat de diepe zakken niet 
gelden voor de gewone burger. De regering hee  te-
recht het bedrijfsleven jdens de pandemie onder-
steund, maar laat de burgerbevolking nu in de steek.  

De starre houding van de regering in de afgelopen peri-
ode beloo  niet veel goeds. Ondanks de fors s jgende 
inkomsten uit (energie-)belas ngen, btw en accijnzen, 
verwacht ik weinig toezeggingen met Prinsjesdag. De 
enige hoop is dat de minister van armoedebeleid, me-
vrouw Schouten, op haar strepen gaat staan om te 
voorkomen dat de Nederlandse bevolking massaal naar 
de voedselbank moet of wordt afgesloten van levering 
van gas en elektriciteit.  
 
Conclusie: het is te hopen dat de regering vóór Prins-
jesdag tot het inzicht komt dat het zo niet langer kan 
en passende maatregelen neemt om de infla e te ver-
minderen. Zo niet, dan komt er nog een crisis bij: een 
armoedecrisis.  
 
 
 

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 september zijn jarig: 
06/09 de heer C. Burksen 
09/09 mevrouw Th. Schaareman 
10/09 mevrouw L. Schaling-Denijs 
12/09 mevrouw T. Hiemstra-Broekman 
14/09 mevrouw G.M. ter Beek 
20/09 mevrouw H. Marks-Worp 
21/09 mevrouw W. Huisden-de Boer 
21/09 mevrouw M.M.C. Samson 
21/09 de heer J.W. Timmer 
23/09 mevrouw M. Dekker-van der Louw 
23/09 mevrouw T. Baart- van Tol 

26/09 mevrouw C. Bruné-Hekkema 
27/09 mevrouw L.J. Verwaaijen  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Overleden: 
de heer C. Anker 
de heer J.R. Baart 
mevrouw M.I. van Amerom 
de heer H. Kleijbeuker 
de heer G. Vos 
mevrouw M. Fries 
We wensen de nabestaanden veel sterkte 
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Ac viteiten 
Op 23 juni hadden we de bus-
tocht naar de Broekerveiling. Het 
was een geslaagde dag. Verderop 
in dit katern vindt u het verslag 
van een van de deelnemers. 
Het zomerfeest is inmiddels ge-
weest. Zie verderop in het katern 
het verslag. 
Bij gebrek aan belangstelling gaat de busreis 
naar de Floriade 2022 jammer genoeg niet 
door. 

Omdat de busreis naar de Flo-
riade niet doorgaat, wordt op don-
derdag 8 september een gezellige 
middag met minigolf georganiseerd 
en op dinsdag 27 september is er een 
ac viteit in Boskoop. Voor beide ac -
viteiten: zie de uitnodigingen verder-
op in het katern. 

 

Van de bestuurstafel 

Zomerfeest vrijdag 5 augustus 2022 
Het zomerfeest van 5 augustus was zonovergoten en zeer geslaagd. We kregen een goede 

uitleg van de wedstrijdleider voorafgaande aan de 
twee potjes jeu de boules (petanque). 
De winnaar is geworden Wil Houwers, de tweede 
plaats was voor Peter Dobbe en de derde prijs voor 
Gijs Walraven. 
De aanmoedigingsprijs was voor Doris Huntjes. 
Daarna hebben we genoten van een heerlijke barbe-

cue met daarbij livemuziek. Kortom, een ac viteit die voor herhaling vatbaar is! 
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Minigolf op 8 september 
Op donderdag 8 september as. gaan we weer minigolfen bij Bij Hen, Burg. Bruins Slotsingel 9, Alphen aan 
den Rijn. Er wordt gespeeld van 14.00 tot 16.00 uur. 

De prijs voor ASVA-leden is € 10,00 en voor niet-ASVA-leden € 12,50, te voldoen 
bij aankomst. Zoals gebruikelijk inclusief een kopje koffie/thee en een consump e. 
Natuurlijk zullen we de bi erballen niet vergeten. 
U hoe  zich niet van tevoren aan te melden. 
Wilt u komen en hebt u problemen met vervoer, belt u dan even met onze secre-
taris Nel Jansen op telefoonnummer (06)145 772 03. 

 

Rondvaart langs de kwekerijen van Boskoop 
ASVA-leden € 10,00 en niet-ASVA-leden € 15,00 

Wij nodigen u graag uit voor een rondvaart door de sloten langs de vele kwekerijen van Boskoop. Op 
dinsdag 27 september as. wordt u om 13.30 uur verwacht in koffie-/theehuis YUME op de Plantentuin 
van Esveld, Rijneveld 72, 2771 XS Boskoop. Er zijn daar ruim voldoende parkeerplaatsen. 
We starten met koffie/thee en iets lekkers en stappen dan voor een rondvaart in een Boskoopse kwe-
kersboot. Tijdens de vaart vertelt de gids ons veel anekdotes en wetenswaardigheden over het verleden 
en heden van dit wereldberoemde kwekersdorp. Na de rondvaart hebt u nog gelegenheid om iets te 
drinken bij YUME en kunt u de prach ge plantentuin van Esveld bezoeken. 
Aanmelding en betaling: 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 22 september 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 rekeningnummer NL 56 INGB 0007 1388 91 t.n.v. 
ASVA Alphen aan den Rijn onder vermelding van ‘Boskoop’. Mocht het weer op deze dag niet meewerken 
voor een boo ocht, dan wordt deze ac viteit verplaatst naar een andere datum en informeren wij u daar 
telefonisch over. Wilt u komen, maar hebt u problemen met vervoer, belt u dan even met onze secreta-
ris Nel Jansen op telefoonnummer (06) 145 772 03. 
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Een dagje naar de veiling in Broek op Langedijk 
23 Juni 2022, een dag om niet te vergeten 
Het werd me het dagje wel: de temperatuurvoorspelling was 30°
Celsius, we waren gewaarschuwd. Maar goed, we gingen toch, met 
onze vaste chauffeur Rob. 
Ruim der g mensen maakten van de gelegenheid gebruik om op de-
ze manier de Broekerveiling te bezoeken. De chauffeur kon onder-
weg goed doorrijden met als gevolg dat we vroeg bij het museum in 
Broek op Langedijk arriveerden en er eerst nog gevraagd moest wor-
den of we al welkom waren. Natuurlijk lieten ze ons niet voor een 
gesloten deur staan. 
We begonnen met koffie, compleet met appelgebak en slagroom; 
wie wil dat nu niet. Daarna met z'n allen in de boot, schuifdak en alle 
ramen open. Een leuke tocht door de sloten. 
We werden door de schipper bijgepraat over het ontstaan van de 
dorpen en de vele honderden eilanden. Deze worden nog jaarlijks 
met de zeer vruchtbare slijk uit de sloten opgehoogd, waarbij de slo-
ten dus uitgediept worden; zo hebben ze twee vliegen in één klap. 
De eilanden zijn natuurlijk alleen toegankelijk per bootje (of zwem-
mend) en ze zijn eigendom van boeren en tuindersfamilies die de 
eilandjes hebben gecreëerd om er groenten en aardappelen op te 
verbouwen. Er mag niet worden gebouwd. De sloten zijn schoon, 
waardoor het voor veel watervogels, zoals ganzen, heerlijk toeven is. 
Na de vaartocht gebruikten wij de lunch, bestaande uit soep, boter-
ham met kroket, 'n wrap, Wes ries krentenbrood en de nodige war-
me en koude dranken. Na de lunch bezochten wij het veilinggebouw en namen plaats in de links en rechts van de 
aanvoersloot aangebrachte bankjes. 
Een doorgewinterde veilingmeesteres gaf uitleg hoe de boeren vroeger met hun groenten in een bootje naar de 
veiling kwamen. De, voor het oog, mooiste groente uiteraard bovenop; ja, fraude kwam ook toen al voor. De boten 
werden voortgedreven met behulp van een vaarboom, een lange stok waarmee de tuinder door de ondiepe sloten 
naar de veiling ging. Allemaal handwerk, er kwam geen motortje aan te pas. Eerst kregen we uitleg van de veiling-
meesteres: met behulp van een grote veilingklok, met cijfers (de prijs) rondom bij de rand, waarop de wijzer loopt 
en stopt bij de prijs die je als koper denkt ervoor te willen betalen. Toen mochten we zelf bij opbod en afslag pro-
beren sla, rabarber, (manden met) uien, tomaten, aardbeien etc. voor de beste (lees: laagste) prijs in de wacht sle-
pen. Dat was lachen, want wat moet je met zes g kilo uien.....! Voor weinig geld, dat wel weer. Het geld dat zo 
wordt opgehaald is bestemd om het veilinggebouw en alles wat daar bij hoort, te onderhouden. 
Om e.e.a. compleet te maken werden we nog getrakteerd op een oude film, waarin we konden zien hoe de tuin-
ders en hun gezinnen rond 1900 te werk gingen. Daarna met een gids door de tuin met percelen fruit en groente, 
slootjes met hoge ‘kippenbruggetjes’, zodat er onderdoor gevaren kon worden, de smederij, de palingrokerij en 
tot slot langs de boten die met een lier uit het water gehaald werden om de schade met teer te herstellen. 
Moe maar voldaan en zeer tevreden, stapten we weer in de bus die ons weer thuis bracht.  
Wat mij zeer verheugde, was dat mensen die elkaar eigenlijk nooit eerder gezien hadden, of niet kenden, zo gezel-
lig met elkaar om kunnen gaan en een soort vriendschap sloten. Heerlijk om dat te constateren, en dat zo'n dag, 
hoe warm ook, dat onvergetelijk maakt. 
Graag wil ik hierbij al degenen bedanken die deze dag zo voortreffelijk georganiseerd hebben, het was geweldig. 
Ria Bakker. 

De Broekerveiling is de oudste door-
vaartgroenteveiling (in de wereld) en 
bestaat sinds 1887. 
Het veilinggebouw, nu een museum, 
staat er nog in zijn oude glorie en 
vorm en is tot eind 1973 in gebruik 
geweest. Ook de lighallen en gangbor-
ders die boven het water zijn ge-
bouwd en waarop de keurmeesters, 
tuinders en personeel liepen, zijn nog 
in zeer goede staat, mede dankzij de 
ruim 100 vrijwilligers. 



KBO-PCOB is een samenwerking tussen 
de christelijke bonden Unie KBO en PCOB 

www.kbo-pcob-alphenaandenrijn.nl  
 
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 

KBO-PCOB-katern 

Omzien naar elkaar   
Het mag niet zo zijn dat hulpbehoevenden – oude-
ren, maar ook jongeren – zich moeten verontschul-
digen dat ze er (nog) zijn. Dat is een boodschap die 
wat ons betre  ook mag klinken in het maatschap-
pelijk debat en meer handen en voeten zou moe-
ten krijgen in concreet gedrag in onze samenleving, 
waarin we omzien naar elkaar. 
Uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken blijkt 
dat mensen, ondanks alle individualisering, nog 
steeds bereid zijn voor elkaar te zorgen. Zorgen 
voor je ouders, kinderen en partner is nog steeds 
vanzelfsprekend (‘je kiest er niet voor om mantel-
zorger te worden’). Ook zijn mensen nog steeds 
bereid om voor anderen buiten de familiekring te 
zorgen. Dat werkt echter alleen als op mensen een 
concreet beroep wordt gedaan. Het liefst dichtbij: 

in de eigen straat of in de eigen buurt. De uitdaging 
voor de toekomst is om in lokale buurten onderlin-
ge zorg weer te kunnen vormgeven: om zo voor 
elkaar te kunnen zorgen en voor elkaar van beteke-
nis te kunnen zijn. Samen met kerken, verenigin-
gen, welzijnsorganisa es en thuiszorginstellingen. 
 
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@kbo-alphenaandenrijn.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 
Coördina e Lief en leed KBO: 
Loes Ru en, telefoon (06) 496 783 98  
 

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  
Coördina e Lief en leed PCOB: 
Gozien Mathijssen, telefoon (0172) 42 04 43, 
E-mail gozienmathijssen@gmail.com 

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 5 juli hebben we de klaverjascompe e feestelijk afgesloten; de Fijke Slag-
ter-wisselbeker is gewonnen door Corrie S gter. De tweede prijs is gewonnen door Wij-
nand Doornenbal en de derde prijs door Sjaan Hoogeveen. Gefeliciteerd met jullie prijzen! 
Voor de complete uitslagenlijst zie onze nieuwe website: www.kbo-pcob-
alphenaandenrijn.nl 
Komt u gerust eens binnenlopen op onze gezellige dinsdagmiddagsoos voor een praatje en 
een kopje koffie of thee. Onder andere bij de bridgeclub kunnen er best nog wel enthousi-
aste mensen bij.  
 
Klaverjascompe e 

Nu de zomer op het gaat eindigen en de vakan eperiode grotendeels achter 
ons ligt, zijn we bijna weer allemaal aanwezig op de soos. De nieuwe klaver-

jascompe e is op 2 augustus weer van start gegaan. Dus we gaan er weer voor!!! 
 
Lady’s Day 
Op donderdag 15 september gaan we weer naar de Lady’s Day bij Vander Klooster Mode 
in Boskoop. Adres: Boskoopseweg 4, 2771 XN Boskoop. 
U kunt zich inschrijven voor deze leuke dag vanaf 29 augustus, eigen bijdrage is € 6,00. 
We worden verwacht om ongeveer 10.15 uur en dan beginnen we met koffie en gebak. 
Daarna wordt van 11.00 uur tot 12.00 uur eigen jdse mode gepresenteerd door manne-
quins en een ladyspeaker in een uitgebreide show. Vervolgens krijgen we een lunch aange-
boden, compleet met koffie, thee en jus d’orange (er wordt de hele dag naar wens koffie 
en thee geschonken). Na de lunch gaat de ene hel  naar een gra s ac viteit met leuke 
prijsjes, terwijl de andere hel  kan rondkijken en eventueel iets kopen in de prach ge win-
kel van 150 m2. De dames in de winkel leveren vrijblijvend en deskundig advies en na on-
geveer een uur worden de groepen gewisseld.  
Rond 15.00 uur sluiten we feestelijk af met een ‘advocaatje slagroom’! 
 
Kerstviering KBO 
Zoals u in het vorige nummer van Seniorennieuws hebt kunnen lezen, is de kerstviering dit 
jaar op dinsdag 13 december in Archeon: “Al jd een succes en goed verzorgd.” 
In het volgende nummer kom ik hierop terug! 
Ineke Hoogervorst 
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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. 

Wervingsac e 
Het bestuur maakt zich zorgen over het ledenaantal van de PCOB. Wij zoeken dus nieuwe 
leden: 50-plussers. In de maanden oktober, november en december willen wij een wervingsac e houden 
en daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die daaraan mee willen werken. 
Wat we gaan doen is dan ook aan u! U kunt zich opgeven bij onze voorzi er Dick Tempelaar via het e-
mailadres: voorzi er@pcob-alphenaandenrijn.nl. 
Wat wij leden aanbieden, staat op onze gezamenlijke website: www.kbo-pcob-alphenaandenrijn.nl  
 

KBO-website uit de lucht 
De KBO/PCOB-website is nu geheel toegankelijk. Hiermee zijn ook de e-mailadressen die 
eindigen op @kboalphenaandenrijn.nl komen te vervallen. De nieuwe website luidt: 
www.kbo-pcob-alphenaandenrijn.nl  
Wel zijn er drie nieuwe e-mailadressen voor het (kbo-)bestuur: 
voorzi er@kbo-alphenaandenrijn.nl; secretaris@kbo-alphenaandenrijn.nl en penningmeester@kbo-
alphenaandenrijn.nl. Let op: er is een streepje tussen kbo en alphenaandenrijn bijgekomen! 

Jarigen 
101 jaar: 
Mevr. C. van den Bosch-Bart (PCOB) 
95 jaar: 
Mevr. J.P.M. Breukel-v.d. Burg (KBO)  19-09 
90 jaar: 
Dhr. M. Broere (PCOB) 
Dhr. H. Vink (KBO)     18-09 
85 jaar: 
Mevr. J. Gordijn (KBO)    23-09 
80 jaar: 
Dhr. N.A. Toor (KBO)     30-08 
Mevr. A.I. Blans-Breeman (PCOB) 
Mevr. W. van den Burg (KBO)   05-09 
Mevr. A.M.A.E. Zwartjes (KBO)   06-09 
Dhr. J. Ouwendijk (PCOB) 
Mevr. H.R. Roeleveld-Bu er (KBO)   25-09 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
 

Jubilea (PCOB) 
60 jaar getrouwd: 
Echtpaar Kardol-Zwaan    14-09 
50 jaar getrouwd: 
Echtpaar Oosterom-van der Zanden  19-09 
Echtpaar Hulzebosch-den Hollander  22-09 
Gefeliciteerd met dit heuglijke feit. 
 
Overleden  
Mevr. H. van Donk (PCOB)    19-07 
Mevr. J. Tjang  (KBO)     17-07 
Dhr. Joh. Jansen (KBO)    26=07
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 
Nieuw lid (PCOB): 
Mevr. F.C.M. Roeland 
Van harte welkom bij de PCOB.  

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  

Anne e Sax, nieuwe voorzi er OSO per 1 september 2022 
stelt zich voor:  

Toen ik gevraagd werd of ik belangstelling had om voorzi er van het OSO te worden, was mijn eerste 
reac e: daar ben ik nog niet aan toe en ik weet niets van ouderenorganisa-

es. Nou ja niet aan toe. Ik wordt deze maand 75 dus al aardig senior. En 
voor de ouderenorganisa es blijken ze heel bekwame bestuursleden te 
hebben die echt van de hoed en de rand weten en met ruime ervaring. Ook 
de twee commissies Wonen en Zorg & Welzijn hebben voorzi ers die deze 
onderwerpen prima beheersen. Dus aan de voorzi er de taak de koers uit 
te ze en, een boeg-
beeld te zijn en de weg 
te weten in bestuur-
dersland. 
In mijn werkzame leven 
heb ik manage-

men unc es bekleed bij KPN, was ik organisa ead-
viseur en heb als zzp’er projecten voor gemeenten 
en welzijn gedaan, onder meer bij de gemeente Al-
phen aan den Rijn. 
Zo’n 20 jaar heb ik ervaring als bestuurslid of voor-
zi er: bij het Ashram, de Dierenambulance, Welzijn 
Midden Holland, de Inwonersadviesraad van de ge-
meente en het Gilde Alphen aan den Rijn. 
Vanuit dit perspec ef hoop ik iets te kunnen beteke-
nen voor de ouderen in Alphen aan den Rijn en het 
OSO weer meer onder de aandacht te kunnen bren-
gen. 
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Commissie Zorg en Welzijn 
High Tea in de Week tegen Eenzaamheid 

Zondagmiddag 2 oktober in Restaurant ’s-Molenaarsbrug 
 

Sinds 2010 vindt elk jaar in de eerste week van oktober de Week tegen Eenzaamheid plaats. Het is een week vol 
met ac viteiten die sociale contacten en sociale netwerken s muleren. Dit jaar staat de Week in het teken van 
ontmoe ng en verbinding. De Week is van 29 september t/m 6 oktober. Ook in Alphen aan den Rijn worden deze 
week diverse ac viteiten georganiseerd (zie daarvoor de verschillende nieuwsmedia). 

Op zondagmiddag 2 oktober organiseren de Gastvrou-
wen van de Werkgroep Ouderen voor Ouderen (OVO) 
weer een gezellige High Tea. Deze High Tea is mede 
mogelijk gemaakt door de heer Mar n Kalkhoven, ei-
genaar van Restaurant ´s-Molenaarsbrug, Café/
restaurant Maggie Blue, Wet ´n Wild. Speciaal voor 
deze bijzondere High Tea opent hij voor ons zijn mooie 
Restaurant ´s Molenaarsbrug aan de ´s Molenaarsweg. 

De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ca.17.00 uur. Let op: Het aantal beschikbare plaatsen is maximaal 50 
personen. De eigen bijdrage is € 5,00 en moet bij binnenkomst contant betaald worden. Inschrijven is verplicht en 
kan na 15 september. Via de volgende telefoonnummers en alleen tussen 18.00 en 19.00 uur: (0172) 43 61 32 en 
(0172) 42 05 51. Bij overschrijving wordt u op een wachtlijst gezet. Vol is vol.  
 

Commissie Wonen 
Uit de woonvisie van de gemeente Alphen aan den Rijn 
De druk op de woningmarkt is hoog. Het aanbod op de woningmarkt sluit vaak niet goed aan op de woonwensen en kansen 
voor met name jongeren, middengroepen, minder vermogenden, bijzondere doelgroepen en de snel vergrijzende bevolking. 
Er ontstaat een tweedeling op de woningmarkt, en daarmee poten eel een verdere tweedeling in de samenleving. We be-
houden onze posi e als betaalbare ‘volledige’ gemeente in de randstad. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor jong en 
oud, arm en rijk, met verschillende leefs jlen. Alphen aan den Rijn onderscheidt zich binnen de Randstad door deze breedte 
aan groepen die tot op heden al jd goed hun plek vonden in de gemeente. Door s jgende prijzen en druk op de woning-
markt wordt ook Alphen aan den Rijn eenzijdiger, en missen we gestaag de middengroepen, jongere huishoudens en star-
ters. Wij bieden ruimte aan deze groepen door middel van een gedifferen eerd woningaanbod met voldoende woningen 
voor groepen die in de knel zi en.  
Om deze ambi e waar te maken hee  de gemeente een specifieke opgave geïden ficeerd, waar we als samenleving voor 
staan: de huidige bouwproduc e op peil houden, om de druk op de huidige woningmarkt te verlichten om verdringing te 
voorkomen. Dit komt onder meer door een snel groeiende bevolking. Om de verwachte groei te realiseren is tot 2030 toe-
voeging van jaarlijks 455 tot 530 woningen nodig. Er is echter ook sprake van een inhaalvraag die de druk op de woningmarkt 
dusdanig doet toenemen, dat extra nieuwbouw tot minimaal 600 woningen op de korte en middellange termijn van belang is 
om de markt af te koelen en de huishoudensgroei vanuit de gemeente zelf en de regio te faciliteren. Door de verstedelijking 
te concentreren in de bestaande knooppunten Katwijk, Leiden en Alphen aan de Rijn, betekent dit een extra te verwachten 
woningbehoe e van 7.000 woningen. Hierdoor kan de verstedelijking worden geconcentreerd een kan het landschap om ons 
heen open blijven.  
Bijeenkomsten 
Op onderstaande data organiseert de gemeente openbare bijeenkomsten mbt wonen in Alphen aan den Rijn. Deze zijn: 
Zaterdag 24 september 2022, van 10.00u – 12.00u in de Bibliotheek Alphen Centrum. 
Woensdag 12 oktober 2022, van 19.30u – 21.30u bij Woonforte in Boskoop 
Woensdag 2 november 2022, van 19.30u – 21.30u in de Juffrouw in Hazerswoude-Dorp 
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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

Verse 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


