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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 decembernummer 2022 uiterlijk 10 november bij de redac e. Graag als Word-bestand via e-
mail. Het novembernummer verschijnt in week 48. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 
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De regerende par jen in Alphen aan den Rijn willen onderzoek naar ‘grote publiekstrekkende evene-
menten met na onale aantrekkingskracht’. Is het in jd van hoge infla e, oplopende energieprijzen, 
woningnood en zorgelijk ouderenbeleid niet beter om te focussen op crisisaanpak? College ga regeren 
en verschuil u niet achter provinciaal of landelijk bestuur! Neem verantwoordelijkheid zonder persoon-
lijk of par jbelang. Daadkracht verzacht de crisis en zet Alphen echt op de kaart!  De redac e 

Oproep aan het college: 
laat de Alphense burger niet in de ‘KOU’ staan! 

Algemeen katern 



Column 

Kareltje 
En nóu beginnen ze weer, riep kleine Kareltje vol 
verrukking uit. Het tafereel schiet me de laatste 

jd steeds weer door het hoofd. Kareltje was een 
ver achternee e van me en ik zag hem in mijn 
jeugd soms bij mijn oma en opa. Daar was op 
een zondagmiddag een groot deel van de familie 
verenigd – het zal een verjaardag zijn geweest – 
en hierbij hoorden op dat moment ook twee 
honden. Die honden duldden elkaar niet en het 
geblaf verstoorde de gesprekken in hoge mate. 
Tot de familie de honden eindelijk s l kreeg en 
een eind van elkaar af parkeerde. 
Kareltje had een verstandelijke handicap en vond 
die herrie juist zo leuk. Hoe meer spektakel hoe 
beter. Dus vloog hij, toen de saaiheid hem te 
mach g werd, van zijn stoel op en schreeuwde 
luidkeels: EN NOU BEGINNEN ZE WEER. Dat was 
niet aan dovemanshondenoren gericht. Het 
spektakel begon opnieuw. Zo werd de kreet ‘nou 
beginnen ze weer’ een gevleugelde uitdrukking 
in ons gezin. 
Dat ik nu steeds aan Kareltje moet denken, hee  
te maken met het nieuws, geloof ik. Je kunt geen 
krant openslaan, geen televisieprogramma bekij-
ken en geen nieuwsapp openen of het gaat over 
heibel. Grote machthebbers of kleine baasjes, 
voortdurend vliegen ze elkaar in de haren. En is 
het even wat rus ger, dan komen de Kareltjes in 
ac e. Zij zullen de boel wel even opstoken.  
Kijk alleen maar eens naar de Nederlandse parle-
mentsleden. Komen ze al een moment aan hun 
eigenlijke werk toe, dan zinnen de querulanten 
op nieuwe mogelijkheden om de zaak te ont-
wrichten. Dat lukt meestal aardig. Zelf spelen zij 
de vermoorde onschuld. Natuurlijk denk ik aan 
Kareltje Baudet (of moet ik Charles zeggen) en 
Kareltje Wilders, maar vul zelf maar aan. Gaan 
we de grens over, dan vinden we er nog wel een 
paar. Elk land hee  zo zijn eigen Kareltjes.  
Bij de echte Kareltje lukte het om hem (en de 
honden) s l te krijgen. Nou die andere ruziezoe-
kers nog.  
 
Janny Eskes  

Bent u uw hele leven al goed van vertrouwen? 
Helaas wordt er steeds vaker misbruik gemaakt van uw goede 
vertrouwen! 
De OSO-Commissie Zorg & Welzijn organiseert samen met de 
poli e Alphen aan den Rijn op maandagmiddag 14 november 
van 14.00 tot 16.30 uur in Zalencentrum De Bron een leerzame 
bijeenkomst. 
U bent goed van vertrouwen en natuurlijk wilt u dat ook blijven. 
Want daardoor is er een posi eve kant die voor prach ge ont-
moe ngen kan zorgen. Toch zijn er handige babbelaars die uw 
vertrouwen kunnen schaden met vaak erns ge financiële gevol-
gen van dien. Iedereen kan het overkomen om doelwit te worden 
van die handige babbelaars. Helaas is het ook bekend dat senioren 
als extra kwetsbaar worden beschouwd. Tijdens de bijeenkomst 
worden veel voorbeelden genoemd hoe men te werk gaat. Maar 
ook zijn er evenveel waarschuwingen te melden en hoe het is te 
voorkomen. Wij als Commissie vinden het fijn dat de poli e ons 
komt voorlichten hoe in bepaalde situa es te handelen, maar ook 
dat handige ps worden gegeven om preven eve maatregelen te 
nemen. Wij nodigen u van harte uit bij deze voorlich ng aanwezig 
te zijn. Graag tot ziens op de 14de november! 
OSO-Commissie Zorg & Welzijn  
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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 november binnen te zijn. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden! De 
winnaar krijgt twee gra s ckets voor een Cine Plus film naar keuze. 

Horizontaal 
1 Een netelige kwes e, maar wel innemend 
(13); 13 Cycloop; 14 Onverstoorbare kalmte; 
15 Lidwoord; 16 Waswater; 18 Onderzoeker in 
opleiding; 19 Landelijk dagblad; 21 Verzetsor-
ganisa e in Ierland; 23 Reac e; 26 Ongebon-
den; 27 Uniek; 29 Windrich ng; 30 Langdurige 
vijandschap; 31 Ziekteverwekker; 33 Vrouw 
van Jacob; 34 De maat nemen; 35 Boom; 36 
Omroeps ch ng; 38 Vod; 39 Nederlands Kam-
pioenschap; 40 Kerkelijk gezang; 41 Vloeibaar 
gesteente; 42 Gewicht; 44 Mak; 46 Meisjes-
naam; 47 Persoonlijk voornaamwoord; 48 Het 
tot je nemen van een geschreven tekst; 50 
Deel van een voertuig; 52 Bijwoord; 54 Begerig 
zijn; 55 Waas; 57 Beschadiging; 58 Persoonlijk 
voornaamwoord; 59 Bijnaam van Amersfoort; 
61 Oppervlaktemaat; 62 Wet Inburgering; 63 
Verlangen; 64 Ontkenning; 66 Titel; 67 Epiloog; 
70 Sierbloem; 72 Ontslag uit het ziekenhuis 
(13). 
 
Ver caal: 
1 Verdriet; 2 Muzieknoot; 3 Meisjesnaam; 4 
Europeaan; 5 Aanschaffen; 6 Procureur-
generaal; 7 Voegwoord; 8 Haarkleur; 9 Beurt-
zang; 10 Ik-gevoel; 11 Emeritus; 12 Jongens-
naam; 15 Jat (11); 17 Haast; 20 Praatgraag 
schootkind (11); 22 Aanma gende houding; 24 
Muzieknoot; 25 Bid (La jn); 26 Dik; 28 Privile-
ges; 30 Amusement; 32 Houtafval; 34 Toe-
stemming hebben; 37 Loo oom; 38 Werk-
plaats; 43 Gauw; 45 Plaats in Noord-Holland; 
47 Sta g; 49 Groot water; 50 Raad voor Werk 
en Inkomen; 51 In gezelschap van; 53 Spoedig; 
55 Rangtelwoord; 56 Kreupele; 59 Hoofdstad 
van Oekraïne; 60 Beslag; 63 Bar; 65 Hogepries-
ter; 68 Rivier in Brabant; 69 Bijwoord; 70 
Reeds; 71 Voegwoord. 
 
Oplossing uit nr. 08: 
STUURKNUPPEL– STREEKGENOOT – STRAAT-
HANDEL – STRAALKACHEL 
De twee vrijkaarten CinePlus Castellum zijn 
gewonnen door J. Zeilstra.  

Rijbewijskeuringen - verplicht vanaf 75 jaar  
Welke stappen zet u bij een rijbewijskeuring. Eerst haalt u bij de gemeente de beno-
digde papieren Gezondheidsverklaring op. Voor deze verklaring betaalt u 
€ 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 formulie-
ren zoek raken bij het CBR. Als u 75 jaar bent geworden, zorg dan min-
stens 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 bestaat ook een 
mogelijkheid om de Gezondheidsverklaring online in te vullen. Voor informa e 
daarover kunt u terecht op de website van het CBR www.cbr.nl. Als dit formulier in 
uw bezit is, kun u uitsluitend telefonisch een afspraak maken met S ch ng Media 
Partners Nederland via (071) 572 84 34.U kunt op werkdagen bellen van 8.30 uur 
tot 17.00 uur. Keuringen vinden plaats in de Bron, Troubadourweg 2, Alphen aan 
den Rijn op woensdag van 9.00 tot 12.30 uur. Op de dag van de keuring neemt u 
mee: de keuringsformulieren van het CBR, een door de apotheek verstrekt recent 
(niet ouder dan 14 dagen) medicijnenformulier, urine in een urinecontainertje, deze 
is te verkrijgen bij uw apotheek of huisarts en verder de bril die u draagt bij het 
autorijden en uw rijbewijs. Voor de keuring betaalt u op vertoon van uw ledenpas € 
27,50 voor een rijbewijs BE en € 50,00 voor een groot rijbewijs. Niet leden betalen € 
30,00 en € 50,00. Er kan uitsluitend gepind worden en niet meer contant worden 
betaald. Hebt u vragen  over het invullen van de Gezondheidsverklaring, dan kunt u 
contact opnemen met een VOA. Tegenwoordig mag men ook gekeurd worden door 
een huisarts. Bij deze keuring kunt u geen aanspraak maken op een kor ng. 
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Tour d’Amour – theatervoorstelling over de liefde 
Tijdens Tour d’Amour stappen we in de belevingswereld van 
LHBT+ ouderen. Op 17 november maakt u in Bibliotheek Alphen 
kennis met verhalen over vroeger en nu in een muzikale voor-
stelling. Niet iedereen kan in alle vrijheid een partner kiezen. 

Veel LHBT+ ouderen hebben te ma-
ken (gehad) met pesterijen en onbe-
grip vanuit de omgeving. Auteur 
Eveline van de Pu e neemt u jdens 
de Tour d’Amour mee in de bele-
vingswereld van LHBT+ ouderen 
door middel van levensverhalen van 

roze ouderen uit haar boeken 'Nieuwe Namen' en 'Stormach g 
S l’. Eveline wordt daarin ondersteund door een roze oudere en 
dragqueen Victoria False die zorgt voor een ontroerende muzi-
kale boodschap. In dit programma is er de gelegenheid om vra-
gen te stellen en met gasten in gesprek te gaan. Aan de hand 
van verschillende ervaringen leren we elkaar beter kennen en 
begrijpen. 

Tour d’Amour vindt plaats op donderdag 
17 november. Om 17:30 uur is de inloop 
met (gra s) soep en brood, om 18:30 uur 

start het programma. 
Gra s aanmelden via: 

h ps://rijnenvenen.op-shop.nl/477/tour-damour 
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Blijf overeind, voorkom vallen  

Zo lang mogelijk gezond blijven en voor jezelf kunnen blijven zorgen. Dat wil toch iedereen? Een val 
kan dit in gevaar brengen. Gelukkig kunt u het risico op een val vaak voorkomen door aan de slag te 
gaan met uw condi e en door bijvoorbeeld zelf in huis aanpassingen te doen.  
1: Train uw evenwicht en spierkracht 
U kunt oefeningen doen om uw evenwicht en spierkracht te verbeteren. De kans dat u valt, wordt hierdoor een stuk lager.  
2: Laat uw medicijnen controleren  
Sommige medicijnen (of combina es van medicijnen) zorgen dat u zich duizelig voelt, of slaperig. Of ze zorgen voor slappe 
spieren en dat u trager reageert. Daardoor is de kans groter dat u valt. Sommige medicijnen beïnvloeden de bloeddruk, het 
evenwicht of de hersenen. U hebt ook meer kans om te vallen als u meer medicijnen tegelijk gebruikt. Overleg dus elk jaar 
met uw huisarts of apotheker of u de medicijnen nog moet gebruiken en hoeveel u ervan nodig hebt 
3: Eet lekker en gezond  
Als u lekker en gezond eet, krijgt u goede bouwstoffen binnen om de spieren sterk genoeg te houden. Als men ouder wordt, 
verandert de behoe e aan voeding. Het is belangrijk om genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen. Zodat bo en stevig en de 
gewrichten soepel en de spierkracht op peil blijven. Welke voeding is belangrijk en hoeveel hebt u nodig?  
4: Controleer uw ogen 
Als u ouder wordt, gaat uw zicht helaas achteruit. Laat elk jaar uw ogen controleren door een optometrist of oogarts en volg 
de adviezen op. Waarom? Goed zien draagt bij aan een beter evenwicht en is belangrijk voor een goede balans. 
5: Draag goed passende schoenen  
Een goed passende schoen verkleint de kans op een val. Controleer daarom uw schoenen! Passen ze nog goed? 
Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de keuze van uw schoenen en pantoffels. Door een juist advies en een goede 
keuze kan het valrisico sterk verminderd worden. 
6: Maak het huis veilig  
U kunt uw huis een stuk veiliger maken. Met soms maar een paar kleine aanpassingen voorkomt u een val.  
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Informa e over Long (langdurige) COVID voor ouderen 

 
Via deze weg brengen we graag Long COVID onder uw aandacht. Het blijkt dat veel ou-
deren het ziektebeeld Long COVID niet als zodanig herkennen of juist door hun klachten 
aanlopen tegen problemen op sociaal vlak en niet weten waar ze daarmee terecht kun-
nen. Hieronder geven we informa e over wat Long COVID precies inhoudt, wat er nu al 
bekend is over de aandoening, waar mensen (vaak) tegenaan lopen en welke hulp be-
schikbaar is. 
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Wat is Long COVID?  
Long (langdurige) COVID, ook wel Post-COVID ge-
noemd, is het ervaren van (meervoudige) klachten 
die drie maanden of langer aanhouden, na het 
doormaken van een COVID-19 infec e (corona). Uit 
onderzoek blijkt dat één op de acht personen na 
een besme ng Post-COVID ontwikkelt. De oorzaak 
van Post-COVID is op dit mo-
ment nog erg onduidelijk. Er 
zijn wel verschillende theorieën 
en er wordt veel onderzoek 
naar gedaan, zowel in Neder-
land als interna onaal.  
Klachten en gevolgen  
Er zijn inmiddels 200 klachten 
geteld waar mensen last van 
kunnen hebben. De meeste 
mensen hebben gemiddeld ge-
zien last van en tot vij ien 
klachten. Deze variëren van ver-
moeidheid, concentra everlies, 
vergeetach gheid, duizeligheid, 
hoofdpijn en slaapstoornissen tot benauwdheid, 
spierpijn, angst en depressie. Naast het doormaken 
en verdragen van fysieke klachten kan bij pa ënten 
de onzekerheid over de langetermijngevolgen van 
Post-COVID veel zorgen, onzekerheid, verdriet en 
boosheid met zich meebrengen.  
C-Support levert hulp bij klachten  
C-support is een s ch ng die werkt in opdracht van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS). Zij helpt mensen die drie maanden na 
hun coronabesme ng nog steeds klachten heb-

ben, weer op weg in het leven. Ze levert geen di-
recte zorg, maar biedt advies en integrale onder-
steuning op maat.  
De impact van de langdurige gevolgen van COVID-
19 verschilt per fase en per pa ënt. Met een per-
soonlijke aanpak luistert C-support naar de vragen 
en klachten die mensen hebben. En kijkt vooral ook 

naar de gevolgen van die klach-
ten voor de lichamelijke en 
mentale gezondheid, het socia-
le leven en het werk en inko-
men. Van daaruit kijkt ze wat er 
nodig is om de persoonlijke si-
tua e te verbeteren. De na-
zorgadviseurs van C-support 
overleggen daarvoor met hun 
medisch adviseurs en andere 
zorgverleners als dat nodig is. 
Of met een arbeidsdeskundige 
of -jurist. Als er veel zorg- en 
dienstverleners betrokken zijn 
bij de behandeling ondersteu-

nen de nazorgadviseurs bij de regie, coördina e en 
onderlinge afstemming.  
Inmiddels hebben ruim 18.000 mensen die kampen 
met Post-COVID hun weg naar C-support gevon-
den. Ervaart u ook klachten en kunt u daar hulp bij 
gebruiken? Meld u dan aan bij C-support via 
www.c-support.nu of bel voor hulp bij aanmelding 
ons secretariaat: 073-4400440. Aan de aanmelding 
en de dienstverlening van C-support zijn geen kos-
ten verbonden. 
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Als u een uitnodiging krijgt voor de griepprik, betekent 
het dat je in een risicogroep zit en u het risico op erns g 
ziek worden en overlijden kleiner maakt. Het vaccin be-
schermt 30% tegen infec e en 40% tegen ziekenhuisop-
name. Als u toch griep krijgt, wordt u minder erns g ziek 
en bent u minder besme elijk voor uw omgeving. 
Ook zorgpersoneel krijgt de prik aangeboden, meestal 
niet voor henzelf, maar om hun pa ënten te bescher-
men. 10 tot 15% van de pa ënten die in een ziekenhuis 
of verzorgingshuis zijn opgenomen loopt daar griep op. 
Van het bezoek, de medewerkers bijvoorbeeld. 
 
Vorig jaar was er bijna geen griep, doordat we mond-
kapjes droegen en onze handen veel wasten. Is de 
griepprik nog wel nodig? 
De hygiënemaatregelen tegen corona werkten ook te-
gen griepverspreiding. Dat was mooi meegenomen. Het 
helpt dus inderdaad om een mondkapje te dragen, af-
stand te houden en geen handen te geven. Maar de 
meeste mensen hebben deze maatregelen alweer losge-
laten. Jammer, zegt arts-microbioloog Riezebos, want 
het hielp niet alleen tegen griep en covid, maar ook te-
gen allemaal andere besme elijke luchtweginfec es. 
Die krijgen nu weer vrij spel om van mens tot mens te 
gaan. Deskundigen verwachten dat het milde griepsei-
zoen van vorig jaar zich niet herhaalt. De uitbraak van 
dit jaar zou wel eens flink kunnen zijn. 
 
Kun je het griepvaccin tegelijk met het covidvaccin ne-
men? 
Ja, dat kan. De vaccins tegen covid en influenza kun je 
tegelijk of kort na elkaar krijgen, zegt dokter Ted van 
Essen in het webinar voor zorgverleners. Je krijgt wel 
ieder vaccin in een andere arm. In het buitenland krijgen 
mensen de beide vaccins tegelijk aangeboden, maar in 
Nederland gee  de huisarts de griepprik en de GGD de 
coronaprik. Als je wel beide prikken van de huisarts 
krijgt, kun je ze tegelijk krijgen. 
Vorig jaar moesten er enkele weken tussen beide prik-
ken zi en, maar dat hoe  niet meer. Dat was vanwege 
de bijwerkingen, die van de covid-vaccins nog niet be-

kend waren. Ze zouden anders niet goed herkend wor-
den. 
 
Ik heb al jaren geen griep gehad en leef gezond. Hee  
de griepprik dan toch zin? 
Gemiddeld krijgt jaarlijks 1 op de 15 volwassenen griep, 
maar lang niet iedereen hee  er klachten van, aldus arts
-microbioloog Riezebos. Je weet dus eigenlijk niet of je 
griep hebt gehad. Mensen die besmet zijn met griep 
kunnen wel andere mensen met een minder goede ge-
zondheid besme en, zonder het te merken. 
 
Kun je griep krijgen van het griepvaccin? 
Nee, het vaccin bevat geen besme elijk griepvirus, al-
leen stukjes ervan. Je kunt dus niet geïnfecteerd raken 
door het vaccin. In het vaccin zi en onderdelen van vier 
verschillende griepvirussen, waarvan de WHO verwacht 
dat die dit jaar in ons land zullen heersen. Met het vac-
cin train je in feite het immuunsysteem tegen de griep. 
Toch kun je ineens gaan hoesten en koorts krijgen, na je 
prik. Ook dan komt het niet door de griepprik. Het is 
waarschijnlijk een ander virus dat je hebt opgelopen. In 
de herfst gaan er veel luchtwegvirussen rond, die je 
makkelijk oploopt. 
 
Auteur Heleen Croonen 

Wat is het nut van de griepprik?  
Griep is vooral gevaarlijk voor mensen die risico lopen om er erns g ziek door te wor-
den. Dat zijn met name ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Bijna ieder 

jaar overlijden bijna 5.000 mensen aan de griep, vooral uit deze groepen. 
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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 buurt-
huis 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 kaarten 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: bestuur@wijkcentrumswaenswijk.nl of op te halen in Wijkcentrum, bibliotheek en gemeentehuis.
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/ 
Do 03/11 Bo 
Zo 06/11 See How They Run 

  Di 08/11 Boiling Point 
  Do 10/11 Narcosis 
  Zo 13/11 en Di 15/11 Les Passagers de la Nuit 
  Do 17/11 Competencia Oficial 
  Di 22/11 Zee van Tijd 
Kaartverkoop Kaarten zijn online te koop, tot 5 minuten voor aanvang. 
 
Castellum 
CinePlus voortaan iedere week op woensdagmiddag om 13.30 uur. 

 
Zaterdag 10 december, 20:15 uur  
Ballet van de Staatsopera Bulgarije Stara Zagora - De Notenkraker  
Magisch kerstsprookje voor de hele familie met prach ge decors, kleurrijke 

kostuums en de wereldberoemde muziek van Tsjaikovski. Uitgevoerd door een liveor-
kest komt de prach ge muziek tot leven. Al meer dan 130 jaar is de muziek wereldwijd 
een publiekstrekker en daardoor overtuigend een klassieker.  
Woensdag 14 december, 20:15 uur  
Cel c Steps – An Irish Christmas  
Een hartverwarmende ervaring voor lie ebbers van Ierse folk, kerst én tradi onele dans 
met een energieke cast waarvan de leden ook deel uitmaakten van de succesvolle shows 
‘Lord of the Dance’ en ‘Riverdance’. Met muzikale vertolkingen van bekende Ierse tradi-

onals als ‘Oh Danny Boy’, maar natuurlijk ook met sfeervolle kerstnummers.  
Donderdag 15 december, 20:15 uur  
Johnny Kraaijkamp, Trudy Labij e.a. – Hoog Spel  
Thrillerkomedie met verrassende verhaallijn, vertolkt door theatergrootheden met een feilloos gevoel voor ming 
en groot talent voor komisch acteren. In Hoog Spel draait het om een moord en de vraag wie het gedaan hee . 
Werkelijk niets is meer wat het lijkt wanneer deze toneelavond door een gebeurtenis volledig op zijn kop wordt 
gezet. 
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Vervolg UIT Agenda 
Spe erend gospelconcert sluit feestelijk jaar in Adventskerk af 
Gospel & Soul Night met Nederlands bekendste gospelchoir en souldiva Berget Lewis.  
Een jaar lang hee  de Adventskerk haar 100-jarige verjaardag gevierd met afwisselende ac viteiten in en rondom 

de kerk. Als afsluiter van het feestelijk jaar vindt 
op vrijdagavond 16 december de Grande Finale 
plaats. Nederlands beste en bekendste gospel-
koor, Zo! Gospel Choir, treedt samen met Berget 
Lewis in de kerk op. 

De kaartverkoop voor dit concert is gestart. Kaarten voor dit concert zijn verkrijg-
baar via de cketsite van Alphens.nl. Kosten zijn € 25,00 per cket inclusief 1 pauzedrankje. Vrienden van S ch-

ng Vrienden van de Adventskerk betalen een vriendenprijs, namelijk € 20,00 per cket inclusief 1 pauzedrankje. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan het behoud van de 100-jarige Adventskerk als monumentaal en kost-
baar religieus erfgoed in Alphen aan den Rijn. 
Voor meer informa e over dit concert, het vriendenprogramma en de s ch ng in het algemeen verwijzen we 
naar de website van S ch ng Vrienden van de Adventskerk. 
www.vriendenvandeadventskerk.info  
 
Cornelis de Vlaming 

Donderdag 17 november 
Ensemble Lumaka 
Dwars door Europa, van west naar oost 

         Fluit, viool, altviool, cello & harp 
Het Lumaka Ensemble hee  een aparte beze ng: fluit, viool, altviool, cello en harp. 
Met deze instrumenten spelen zij in hun programma ‘Oostwaarts’ werken van Sibeli-
us, Janácek, Bartok en Pärt, die vaak zijn beïnvloed door de volksmuziek van hun land.  
De kaarten voor de concerten kosten € 21,00 per stuk, inclusief consump e. Bestellen 
kan per e-mail aan: penningmeester@cornelisdevlaming.nl. 
 
Ac viteiten Historische Vereniging Alphen 
Op zaterdag 5 november kunt u om 11.00 uur meelopen met de stadswandeling door het centrum over de histo-

rie van Alphen aan den Rijn vanaf de Romeinse jd met o.a. een bezoek aan de voormalige synagoge 
in de Samuel Aardewerksteeg. 
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 12 november is ook weer een Inloopmiddag stamboomonderzoek. De werkgroep Genealogie zit 
klaar vanaf 13 uur om beginnende zowel als 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 plekje kan via 
e-mail deverguldewagen@hetnet.nl. 



ANBO-katern ASVA-katern 

Algemene Seniorenvereniging Alphen aan den Rijn 
Website: www.asv-alphen.nl 
Bankrekening: NL56 INGB 0007 1388 91 
t.n.v. ASVA Alphen aan den Rijn. 
 
 
 
Redacteur ASVA-katern:  Ledenadministra e:    Ouderenadviseur: 
Luuk Middelburg   Peter van Leeuwen     Henri Komen 
Weerdestein 27   Grashof 36     Telefoon: (06) 225 799 07 
2403 JS Alphen aan den Rijn 2403 VH Alphen aan den Rijn   
Telefoon: (0172) 43 83 33  Telefoon: (0172) 42 25 65    
E-mail: redac e@asv-alphen.nl E-mail: ledenadmin@asv-alphen.nl 

 
Secretaris:    Coördinator ASVA hulpen bij belas ngaangi en: 
Nel Jansen    Peter Dobbe  
Koolmeesstraat 221   Samsomlaan 32    Penningmeester: 
2406 LX Alphen aan den Rijn 2405 DV Alphen aan den Rijn  Wilma Helder 
Telefoon: (06) 145 772 03   Telefoon: (0172) 43 77 22   Telefoon (0172) 44 39 46 
E-mail: secretaris@asv-alphen.nl E-mail: pgsdobbe@hetnet.nl 

Op het moment dat ik dit schrijf staat het najaar voor 
de deur. Het was een lange, hete zomer, met hoge 
temperaturen en lage waterstanden. Dit kan in de toe-
komst gevolgen hebben voor de drinkwatervoorzie-
ning. Zorgelijk is ook dat, naast de steeds verder s j-
gende energietarieven, de benzineprijzen hoog blijven, 
wat met name de Nederlander tre  die, om welke re-
den dan ook, a ankelijk is van een auto. 
Omdat de energietransi e nog lang niet is voltooid en 
als gevolg daarvan nog geen afscheid genomen kan 
worden van fossiele brandstoffen, zullen de prijzen 
voor energie hoog blijven.  
Dit werkt door in de kosten van levensbehoe en. Geen 
leuke boodschap, maar wel realis sch. 
Gelukkig hee  het kabinet besloten om vanaf 1 januari 
2023 een prijsplafond voor gas (€ 1,45 per kuub voor 
de eerste 1.200 m3) en elektriciteit (€ 0,40 per kilo-
wa uur voor de eerste 2.900 kw) in te stellen. Daar-
naast ontvangen alle inwoners in november en decem-
ber een tegemoetkoming van € 190,00. 
Dat gee  verlich ng, maar het blij  zorgelijk voor met 
name diegenen die in een oud en toch g huis wonen. 

Versnelde isola e van deze woningen is hoogst noodza-
kelijk. 
Een voordeel van de mooie zomer was dat coronabe-
sme ngen tot de laagste aantallen sinds het begin van 
de pandemie behoorden. Nu het weer kouder wordt, 
neemt het risico van coronabesme ngen weer toe. Ik 
hoor u al zeggen: komt daar dan nooit een eind aan? 
Het antwoord daarop is ja, maar wanneer is nog onze-
ker. Wat wel zeker is, dat op 15 september 2022 een 
nieuwe vaccina eronde is gestart.  
 
Ik roep u dan ook op om, voor zover u dit al niet hebt 
gedaan, u opnieuw te laten vaccineren. 
U beschermt hiermee niet alleen uzelf, maar ook uw 
kwetsbare medeburger(s) voor wie een besme ng 
levensbedreigend kan zijn. 
 
 

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 november zijn jarig: 
10/11 mevrouw M. Groenevelt 
11/11 de heer P. van Kreuningen 
17/11 de heer C. van der Rest 
17/11 mevrouw A.M. van der Born-den Outer 
18/11 mevrouw E.J. Lagerweij 
18/11 mevrouw F.E. van der Hagen 
20/11 mevrouw S. Brune-van de Wolf 
21/11 de heer H. Bentum 

22/11 mevrouw L.A.M. Buren-de Vreeze 
27/11 de heer A.C. van Peperstraten  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Jubileum 
de heer en mevrouw Keijzer waren op 17 oktober 65 
jaar getrouwd  
Van harte gefeliciteerd met dit heuglijke feit. 
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Ac viteiten 
In de vergadering van eind september 
hebben we ons voornamelijk bezigge-
houden met de ac viteiten, zoals: 

De boo ocht in Boskoop (zie el-
ders een kort verslag). 
De Kerstdinch 
De Nieuwjaarsrecep e 2023 

 
 
 
 

Verderop in ons katern ziet u 
de uitnodiging voor de Kerst-
dinch in restaurant 
’s-Molenaarsbrug. Wij als be-
stuur zien daar erg naar uit. 

Van de bestuurstafel 

Verslag boo ocht Boskoop 
De boo ocht zou eigenlijk gehouden worden 
op dinsdag 27 september, maar omdat het die 
dag zou gaan regenen, is de ac viteit verplaatst 
naar dinsdag 4 oktober.  
We werden op deze zonnige dag verwelkomd 
bij het theehuis YUME, met heerlijk appelgebak 
met koffie of thee. Daarna werd er ingescheept 
voor een rondvaart langs de vele kwekerijen. 
Onderweg hee  de gids ons veel weetjes ver-
teld. 

Kortom, het was weer een gezellige middag!!! 
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Kerst 2022 bij restaurant ’s-Molenaarsbrug 
ASVA-leden € 25,00 en introducés € 50,00 

 
Eindelijk kunnen we dit jaar in december weer wat gezelligs organiseren. Nu eens geen diner, maar 
een DINCH, dat is een combina e van lunch en diner. Wij verwachten u op woensdag 14 december 
om 12.30 uur en starten om 13.00 uur met de eerste gang van de dinch. Rond 15.30 uur zal het nage-
recht geserveerd worden. De chef van ’s-Molenaarsbrug is speciaal voor ons aan de slag gegaan om 
er iets bijzonders van te maken en hee  met zijn keukenbrigade een fantas sch vijfgangenmenu voor 
ons samengesteld dat u zeker niet wilt missen. 
Wij raden u wel aan thuis geen lunch te gebruiken en ook voor het avondeten hoe  u waarschijnlijk 
niet te zorgen als u van alle gerechten genoten hebt.  

 
Aanmelding en betaling: 
U kunt zich aanmelden vanaf 19 november tot uiterlijk 2 december as. bij 
Nel Jansen, telefonisch (06) 145 772 03 of per e-mail naar secretaris@asv-
alphen.nl. 
Bij aanmelding aangeven of uw mogelijke metgezel wel of geen ASVA-lid is. 
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 vermel-
ding van Kerst 2022.  
 

NB: De Kerstdinch is alleen voor ASVA-leden, maar u kunt wel een introducé meenemen. 
 
Wilt u komen, maar hebt u problemen met vervoer, belt u dan even met onze secretaris Nel Jansen 

op telefoonnummer (06) 145 772 03.  

Brieven aan Tweede en Eerste Kamer 
Deze week hee  de Seniorencoali e (ANBO, KBO-PCOB, 
Koepel Gepensioneerden en NOOM) twee brieven ge-
stuurd. In een brief aan alle frac es van de Tweede Ka-
mer informeert de coali e bezwaar te hebben tegen 
het voorstel tot afschaffing van de IOAOW dat onder-
deel uitmaakt van pakket Belas ngplan 2023. 
Een andere brief met aandachtspunten voor de Alge-
mene Poli eke Beschouwingen van dinsdag 18 oktober 
jl. is aan de Eerste Kamer gestuurd. 
 

Facebookpagina van de Koepel Gepensioneerden 

Hebt u de Facebookpagina van de Koepel Gepensio-
neerden al eens bezocht? Zij plaatsen daar ar kelen die 
betrekking hebben op de thema's pensioenen, koop-
kracht en zorg. U kunt de pagina bekijken via: 
h ps://www.letsmail.nl/t/r-l-tjwtkg-hltrlyijhr-h/ 
Help mee de bekendheid van de pagina te vergroten 
door de pagina te ‘liken’ en de Koepel Gepensioneer-
den te gaan volgen. 



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 

‘KBO-PCOB vernieuwt verder’; een vervolg (3). 
Vorig jaar schreef ik op deze plek iets over de financiering van 
gezamenlijke ac viteiten van KBO en PCOB in Zuid-Holland. 
Inmiddels zijn er ontwikkelingen op landelijk niveau, die ik u 
niet wil onthouden. De nieuwe directeur van KBO-PCOB, 
Ingrid Rep, hee  in juni als haar visie bij de landelijke vereni-
gingen neergelegd dat zij moeten streven naar één nieuwe 
vereniging in plaats van twee (KBO en PCOB), waar plaats zou 
moeten zijn voor één ledenadministra e en de afdrachten 
gelijk worden getrokken. Het is een dras sche visie, maar ik 
denk dat ze gelijk hee  en dat vindt ook het bestuur van KBO-
Zuid Holland, waar ik sinds het najaar van 2020 namens de 
regio Midden-Holland lid van ben. Op bestuurlijk niveau 
wordt nu bekeken welke koers die nieuwe vereniging gaat 
varen en of daar plaats zal zijn voor zelfstandige afdelingen, 
waar ik een groot voorstander van ben, en of een provinciale 
bestuurslaag, zoals we die wel kennen bij de KBO maar die 
niet meer aanwezig is binnen de PCOB, gewenst is of niet; in 
het laatste geval hee  het afschaffen daarvan gevolgen voor 
de dienstverlening en werkgelegenheid bij de provinciale 
bonden van de KBO. Dat is dus een moeilijk traject, dat zorg-

vuldig moet worden afgewerkt. 
Toen ik in 2020 aantrad als voorzi er van KBO regio Midden-
Holland had ik eigenlijk maar één uitgesproken doel: het laag 
houden van de contribu e. Ik heb dat doel nog steeds maar ik 
moet onder ogen zien dat de kans heel groot is dat ik water 
bij de wijn moet doen. Want als ik moet kiezen tussen de op-
bouw van een vereniging waarin KBO en PCOB verder gaan in 
de samenwerking of alleen een lage contribu e, dan kies ik 
voor het eerste, ongeacht of die op e meteen goedkoper 
uitvalt of niet. In de loop van de komende periode zal duide-
lijk worden welke van de huidige verenigingen en bonden zich 
willen binden aan die geïntensiveerde samenwerking. Wordt 
hopelijk snel vervolgd. 
 
Dirk Spronk, penningmeester KBO, namens besturen van 
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) 
Inmiddels hebben we de oktobermaand weer achter ons en gaan we uitkijken naar de lan-
ge winteravonden, wat ook weer veel gezelligheid met zich meebrengt. Gezellig met de 
kaarsjes aan en in deze jd misschien met een fleecedekentje om ons heen! Zo gaan we 
ons weer verheugen op de komende feestdagen. 
 
Kerstviering KBO 
Zoals u in het vorige nummer hebt kunnen lezen, zijn vanaf dinsdag 25 oktober tot en met 

dinsdag 29 november de toegangsbewijzen à € 5,00 te koop 
voor de kerstviering in Archeon op dinsdag 13 december. Deze 
zijn te verkrijgen jdens de dinsdagmiddagsoos bij Elly en Ine-
ke. Vergeet niet uw KBO-pasje mee te nemen! Ook kunt u het 
bedrag overmaken naar onze penningmeester van de KBO Al-
phen aan den Rijn, NL91 INGB 0003 4735 04 met vermelding 
van uw pasnummer, want deze dag is alleen voor KBO-leden. 

 
De klaverjascompe e 
De onderlinge verschillen beginnen al wat vorm te krijgen, zodat u voor uzelf kunt nagaan 

of uw verwach ngen uit gaan komen. 
De compe e loopt tot en met 6 december en op 20 december 
is de prijsuitreiking en daar maken we weer een gezellige mid-
dag van! Hierbij de stand van 3 oktober. 
Ineke Hoogervorst 

Angenent Gea   44752 
Boekhout Johanna 31901 
Bos Truus    39614 
Brozius Wil    37155 
Dijk van Nell   38043 
Doornenbal Wijnand 41304 
Es van Tiny    40443 
Heijden van der Bas 36914 
Holstein van Jannie 37451 
Hoogerwerf Thea 17896 
Hoogeveen Sjaan  39704 
Jager de Marry   29610 
Jansen Marian   33899 

Keijzer Truus   39718 
Kerkvliet Nel   40141 
Klaveren van Joke 42090 
Koning Lies    39017 
Koolen Els    37914 
Lap Wil    34069 
Leede van der Piet 23263 
Mens Nico    19832 
Onderstal Rinus   22242 
Paardekooper Piet 41254 
Pater de Elly   29520 
Poot Willem   41694 
Pouw Nel    39957 

Ru de Lidy    16184 
Schouten Coby   20305 
Slingerland Jacqueline 12839 
S gter Corrie   39517 
Strien van Hennie 33756 
Swart Piet    40837 
Turkenburg Dirk  34526 
Vis Annie    41817 
Wessels Ris    41390 
Zwanenburg Aad  25833 
Verbeek Loes   04844 
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UIT Agenda 
Koffie-ochtenden/-middagen 
Elke maandagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Sionskerk, Meteoorlaan 2. 
Elke derde dinsdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16. 
Dinsdag 15 november: Dirk Coster, vrijwilliger en voorlichter bij S ch ng Exodus Nederland, vertelt meer 
over deze organisa e, die opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gede neerden en hun familieleden. 
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. 

Kerstzangmiddag 
Wij nodigen u weer van harte uit om onze jaarlijkse Kerstzangmiddag bij te wonen. Wat is 
er mooier dan met elkaar de aloude Kerstliederen te zingen! 
Op donderdag 8 december 2022 bent u van harte welkom in de gemeentezaal van de 
Sionskerk, Meteoorlaan 2 in Alphen aan den Rijn. De inloop is om 13.30 uur en om ca. 
16.00 uur zingen we ons slotlied. Naast het zingen is er ook voldoende gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten. Uiteraard zal ook voor de inwendige mens worden gezorgd in de 
vorm van koffie/thee en een hapje/drankje. We zien naar u uit -  en breng vooral anderen 
mee! Ter bestrijding van de onkosten, zoals zaalhuur en energie, zal er een collecte wor-
den gehouden. Aanmelden kan tot uiterlijk 6 december as. bij voorkeur via 
secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl of (0172) 49 33 95. 

Jarigen 
85 jaar: 
Mevr. G. Westerveld (KBO)   20-11 
Mevr. M.C.L.P. de Jong-Schippers (KBO) 26-11 
80 jaar: 
Mevr. C.M. Keijzer (KBO)   02-11 
Mevr. E. Uithol (PCOB)    07-11 
Mevr. A. Th. Postma (KBO)   12-11 
Mevr. J. Verhorst-van Erk (PCOB)  13-11 
Dhr. A.G. Heemskerk (KBO)   19-11 
Mevr. A.M.C. Pieterse-le Grand (KBO) 20-11 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Jubileum (PCOB) 
55 jaar getrouwd: 

Echtpaar van Hemmen-de Koning  02-11 
Echtpaar Biesma-Ubbels   27-11 
Gefeliciteerd met dit heuglijke feit. 
Nieuwe leden (PCOB) 
Mevr. L. van Gaalen-Vonk 
Mevr. L. Verra-Roest 
Van harte welkom bij de PCOB. 
Overleden  
Mevr. de Rooij-van Fulpen (KBO)   
Mevr. A.R.R. Heijboer (KBO) 
Dhr. W.J.J. Veltman (PCOB)   21-09 
Mevr. A. Berkenbosch-v.Willigen (PCOB) 05-10 
Dhr. C.E. Klaasen (PCOB)   16-10 
Dhr C. van Wijngaarden (PCOB)  18-10 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 

Lief en leed 
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Het bestuur 
Het beleidsplan van het OSO is inmiddels door het bestuur goedgekeurd en is terug te vinden op onze website. 
In het beleidsplan wordt onder meer aandacht besteed aan de doelgroep en het werkgebied van het OSO, en aan 
de missie en visie. Van hieruit vinden projecten en ac viteiten plaats waarbij uiteraard samenwerking met de bij 
het OSO aangesloten organisa es een belangrijk punt is. 
 
Doelgroep en werkgebied  
Het OSO rekent alle senioren van de gemeente Alphen aan den Rijn tot haar doelgroep. Het OSO gaat uit van een 
samenleving waarin senioren zoveel en zo lang mogelijk zelf de regie hebben, gewaardeerd worden om wie ze 
zijn, goede aandacht krijgen, een plek hebben waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en naar ieders 
tevredenheid voor elkaar te zorgen. 
 
Missie  
Het OSO ziet als zijn missie: het creëren van een op maal woon-, welzijn-, zorg- en lee limaat waarin senioren, 
ondanks eventuele (toenemende) a ankelijkheid van anderen, zelf rich ng geven aan het eigen leven. Alphense 
senioren moeten zich veilig voelen, moeten waardig oud kunnen worden en zich thuis voelen in een seniorvrien-
delijke stad.  
Het OSO ziet het als zijn taak, maar ook de taak van anderen, om Alphense senioren op maal te informeren over 
landelijke en lokale ontwikkelingen en ac viteiten van onszelf en de overige lokale welzijns- en zorgorganisa es en 
de lokale seniorenorganisa es. 
Het OSO wil dat er binnen de gemeente Alphen aan den Rijn voldoende mogelijkheden zijn voor senioren om te 
kunnen deelnemen aan (laagdrempelige) ac viteiten op het gebied van ontspanning, ontmoe ng, crea viteit, 
educa e, informa e en ondersteuning. 
 
Visie 
In zijn visie gaat het OSO uit van: een samenhangend seniorenbeleid, waarbij in eerste instan e de nadruk op de 
eigen verantwoordelijkheid bij de senioren zelf ligt. Het gaat daarbij om indirect te (kunnen) par ciperen binnen 
de Alphense samenleving.  
Met een toenemende vergrijzing in de komende jaren wil het OSO een nadrukkelijke adviesrol blijven vervullen op 
het gebied van welzijn, wonen en zorg voor senioren. Het OSO wil dit doen door zijn werkwijze gericht te laten 
aansluiten op de actualiteit en de poli eke agenda. Dit vraagt enerzijds een goede afstemming en overleg met het 
gemeentebestuur, de bestuurlijke en ambtelijke organisa es, de lokale poli ek, erkende overlegpartners, senio-
renorganisa es en andere relevante organisa es op het gebied van senioren. Wij doen dit als ervaringsdeskundi-
gen, door doelgericht samen te werken, flexibel mee te bewegen en met respect voor ieders mening. 
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Commissie Zorg en Welzijn 
High Tea 
Terugblik op een door de OVO georganiseerde High Tea zondagmiddag 2 oktober 2022. 
De High Tea werd georganiseerd in het kader van de week van Verbinden en Ontmoeten. Gedurende 
deze week werd landelijk aandacht besteed aan de mogelijkheid om mensen te mo veren naar elkaar 
om te kijken. 
Wij waren met 53 mensen bij elkaar en genoten van een heerlijke High Tea in ‘s Molenaarsbrug. Dit alles 
werd omlijst door de voortreffelijke keyboardspeler Harald Luik en zijn zangeres Ria. 
Er werd veel gelachen en gepraat. We hopen dan ook dat er een paar vriendschappen zijn ontstaan. Ie-
dereen ging tevreden naar huis. Ook werd er gevraagd wanneer wij dit weer gaan organiseren. Dit kan 
niet op korte termijn, maar u kunt wel naar de door ons georganiseerde zondagmiddagsoos op de twee-
de zondag van iedere maand in MILLENIUM en op de vierde zondag in Buurthuis Aquarijn van 15.00 tot 
17.00 uur. Graag tot ziens. 
 

Commissie Wonen 
Rekening omhoog? Thermostaat omlaag 

De jd van vaste energiecontracten is voorlopig voorbij. Veel mensen zijn overgeleverd aan de grillige 
markt voor variabele overeenkomsten, waardoor gas- en stroomrekeningen oplopen. Energie bespa-
ren is nu belangrijker dan ooit. 
Ongeveer tach g tot negen g procent van de huishoudens in Nederland hee  tot het einde van het jaar een vari-
abel energiecontract. Hierdoor krijgt het gros van de huiseigenaren een veel hogere energierekening. De Vereni-
ging Eigenhuis deed onderzoek naar de s jgende energierekening. Daaruit blijkt dat veel mensen zich hierover 
zorgen maken. Een groot deel van de ondervraagden vreest flink te moeten bijbetalen. Om de kosten te drukken 
douchen veel huishoudens minder vaak dan voorheen, ze en ze de verwarming minder vaak aan en le en ze op 
sluipverbruik.  
Wie zijn woning isoleert, ziet dat direct terug op zijn energierekening. Toch zijn maar liefst twee van de drie wo-
ningen in Nederland nog niet goed geïsoleerd. Huiseigenaren willen wel verduurzamen maar hebben daar vaak de 
financiële middelen niet voor. De Vereniging Eigenhuis roept het kabinet daarom op om mensen met een laag 
energielabel en een klein budget bij te staan met een isola evoucher van tweeduizend euro voor huiseigenaren 
met een energielabel D of lager. Dat kan ertoe leiden dat 55 procent van de huiseigenaren die willen isoleren dat 
daadwerkelijk gaat doen. Mensen vinden het moeilijk om te beginnen met verduurzamen. Daarom is het belang-
rijk dat gemeenten hun inwoners gaan helpen. De gemeenten ondersteunen dan in korte jd veel mensen bij het 
nemen van laagdrempelige, energiebesparende maatregelen die snel uit te voeren zijn, niet te veel kosten en die 
meteen de energiemaandlasten verlagen. In verschillende gemeenten zijn ini a even, zoals een klusbus of gra s 
energieadvies,  inmiddels succesvol.  
Voor woningeigenaren zijn er de volgende maatregelen om te besparen: 
Laat de zonnewarmte binnenkomen, zet de thermostaat lager als u naar bed gaat, verwarm alleen de ruimte 
waar u bent, vervang gloei- en spaarlampen door ledlampen, plaats een waterbesparende douchekop, plaats 
deurdrangers zodat de deur niet open blij  staan. 
 
Bron van dit ar kel: Vereniging Eigenhuis 
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Met aandacht bereid.
Met liefde gebracht.

Als zelf koken lastig wordt of als u er gewoon niet zo’n zin meer 
in hebt, dan kookt Maaltijd Thuis, voorheen Eten met gemak, voor 
u. Gezonde maaltijden met lekker veel keuze uit de vertrouwde 
Hollandse pot. U bestelt en uw vaste bezorger levert de maaltijden 
thuis bij u af. Ontdek nu hoe u heel makkelijk kunt genieten van 
lekkere maaltijden.

Als zelf koken lastig wordt of als u er gewoon niet zo’n zin meer Als zelf koken lastig wordt of als u er gewoon niet zo’n zin meer 
in hebt, dan kookt Maaltijd Thuis, voorheen Eten met gemak, voor in hebt, dan kookt Maaltijd Thuis, voorheen Eten met gemak, voor 
u. Gezonde maaltijden met lekker veel keuze uit de vertrouwde 
Hollandse pot. U bestelt en uw vaste bezorger levert de maaltijden 
thuis bij u af. Ontdek nu hoe u heel makkelijk kunt genieten van 

Proefpakket
3 maaltijden

15.00
Bestel nu

Geniet van maaltijden
zonder zelf te koken



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


