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Om het woord ventileren konden en kunnen we de laatste tijd niet heen. Tijdens de afgelopen hittegolf 

kon goede ventilatie de warmte binnen enigszins temperen en goede ventilatie in scholen, kantoren en 

andere binnenruimten kan de verspreiding van het coronavirus in positieve zin beïnvloeden, zodat er 

minder mensen positief getest worden. In Seniorennieuws kunnen de redactie, anderen en u hun me-

ning ventileren. 

 

De redactie 

Ventileren is het toverwoord  

mailto:seniorennieuwsalphen@gmail.com
mailto:ouderenbelangen@hetnet.nl
http://www.oso-alphen.nl


Column 

Kwestie 
Het nummer Question van de Moody Blues 

klinkt op de radio en ik ben helemaal terug in de 

zomer van 1970. Het begint met Why do we 

never get an answer en gaat over de Vietnam-

oorlog, maar dat besefte ik destijds niet. Ik viel 

vooral voor de melodie en nog wat andere kre-

ten, zoals I’m looking for a miracle in my life. Dat 

heb je als je 18 bent. Ik zoek nu allang niet meer 

naar wonderen. 

1970 is ook het jaar van het driedaagse Holland 

Popfestival in het Rotterdamse Kralingen, het 

Woodstock van Nederland zeg maar en daar 

was ik bij. Fantastisch om mee te maken, zowel 

vanwege de goede bands - denk aan Pink Floyd, 

The Byrds, Santana, Soft Machine en Jefferson 

Airplane - als de vredige sfeer. Met zijn allen zijn 

we één en de wereld zal er alleen maar beter op 

worden. 

Jammer genoeg heb ik er niets tastbaars meer 

van, zoals een ticket of poster. Maar na verloop 

van tijd bracht internet informatie en versche-

nen documentaires. Al gaan die vooral over de 

moeizame organisatie en wordt veel nadruk ge-

legd op het bloot en het drugsgebruik. Ik heb 

dat niet zo ervaren, maar het scoort natuurlijk 

lekker. Nu is er echter de film Stamping Ground, 

een pure muziekfilm, die ik uiteraard ben gaan 

zien. Heerlijke nostalgie.  

We gingen met zijn vieren naar Kralingen, twee 

vrienden, twee vriendinnen. Ik mocht bij studie-

genoot H. achterop de scooter mee naar Rotter-

dam. Het kwam tot een zoenpartij tussen H. en 

mij. Tientallen jaren later ontmoet ik H. op een 

reünie. Ik wil je iets vragen, zegt hij na enige 

aarzeling. Dan komt het hoge woord eruit. “Als 

ik wat meer aangedrongen had, zou je dan met 

mij naar bed zijn gegaan?”  

Al die jaren heeft hij dus met die vraag rondge-

lopen. Why do we never get an answer. “Nee, ik 

had het niet gedaan”, zeg ik. Of dat antwoord 

hem teleurstelde of geruststelde? Dat weet ik 

nu weer niet.  

 

Janny Eskes  

OSO-commissie Wonen 
www.hureninhollandrijnland.nl  
In 2019 was het gemiddelde aantal reacties op een woning 

164. Dat is in de gehele regio van dertien gemeenten, met 

ruim 108.000 woningzoekenden. Verreweg de meeste men-

sen reageren uit voorzorg of passief. 

Toch zijn ruim 300 reacties op een goed in de markt liggend 

appartement in de kern van Alphen aan den Rijn geen uit-

zondering, zo is te zien op de pagina met onlangs verhuurde 

woningen. Wie een woning krijgt toegewezen, staat vaak 

zeven jaar of langer ingeschreven. Wie al langer staat inge-

schreven (veertien jaar is niet ongebruikelijk!), staat nu een-

maal vaker op nummer één. 

De kern van dit stukje is: Schrijf je altijd in voor een sociale 

woning. Dikwijls vernemen we bij de OSO-commissie Wo-

nen dat mensen zeer naar hun zin wonen en niet aan ver-

huizen willen denken. Maar wat als één van de partners ziek  

wordt en/of er een inkomen wegvalt? Of als er een schei-

ding is en de boedel verdeeld en de eigen woning verkocht 

moet worden? Wat als een van de twee het (huur)huis moet 

verlaten? Tja, wat dan? 

Terugvallen op de sociale sector met een jarenlange 

wachttijd, wat dikwijls leidt tot een aanvraag voor urgentie 

met strenge spelregels. In beginsel een één- of tweekamer-

woning, bij 55+ een seniorenwoning. 

Gemeente en de beide corporaties zetten zich in om het 

toenemende tekort enigszins te beheersen. Zo is lokaal 

maatwerk ontwikkeld en worden op bescheiden schaal wo-

ningen/studio’s op basis van loting toegekend. Zolang niet 

massaal kan worden gebouwd, zal met name voor de socia-

le woningmarkt nog jaren sprake zijn van een groot tekort. 

 

Staat u ingeschreven, dan hebt u op een zeker moment iets 

te kiezen. De kosten zijn het niet. Momenteel € 7,50 per 

kalenderjaar. Tot een paar jaar geleden was het nog moge-

lijk om na ca. één jaar in aanmerking te komen voor een 

seniorenwoning. Maar ook daarvoor neemt de wachttijd al 

steeds meer toe. 
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Cryptokruis 
Van dit kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryptisch omschreven. U kunt deze vier woorden vóór 

11 september 2020 als oplossing insturen naar Martin Meijer, Noordeinde 32a, 2445 XE Aarlanderveen of naar 

mcjmeijer@casema.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders worden drie 

cadeaubonnen verloot. 

Horizontaal: 

1 Blauwe boon (10); 10 Verticaal; 11 Harde 

kalksteen; 13 Golfterm; 15 Sociale uitkering; 

16 Boom; 18 Tijdseenheid; 20 Bepaalde hoe-

veelheid; 23 Artikel; 24 Evenzo; 26 Steen; 27 

Lichaamsorgaan; 28 Indonesisch eiland; 30 

Duinpan; 31 Stad in Italië; 32 Onderofficier; 

33 Kloosterlinge; 35 Zeer; 36 Science fiction; 

37 Hoofddeksel; 38 Godslastering; 39 Muziek-

noot; 41 Groet; 43 Europeaan; 44 Familielid; 

45 Lofspraak; 47 Samenhangende bundel van 

planten; 49 Zuurdeeg; 51 Vervelende; 52 Ser-

moen; 54 Interval; 55 Plaats in Gelderland; 56 

Indische vrucht; 58 Straat (afk.); 59 Nikkel; 60 

Stelling; 61 Lokspijs; 63 Snuffelen; 65 Rede-

naar; 67 Draait vlug rond (10). 

 

Verticaal: 

1 Heilige;  2 Jockeypet; 3 Afkeer; 4 Plaats 

waar men binnenrijdt; 5 En dergelijke; 6 Mu-

zieknoot; 7 Mondeling; 8 Mondwater; 9 Zet; 

10 Werkvertrek; 12 God van de zee; 14 Steek-

wapen; 17 Cel voor de rechterlijke macht zelf 

(10); 18 Aftrainen (10); 19 Deel van een voer-

tuig; 21 Plechtige gelofte; 22 Seconde; 23 

Rivier in Frankrijk; 25 Het in elkaar zetten; 27 

Pesten; 29 Gard; 31 Aangeslibd land; 34 Ont-

kenning; 35 Bijbels figuur; 40 Sprookjesfiguur; 

42 Uitroep van vreugde; 44 Studiebegeleider; 

46 Vreemde munt; 47 Voorkeur; 48 Steen-

soort; 50 Noodsignaal; 52 Rakelen; 53 Platte-

grond; 56 Aanwijzend voornaamwoord; 57 

Akelig; 60 Onbewerkt; 62 Bevel; 64 Deel van 

de bijbel; 65 Aardrijkskundige term; 66 Voor-

zetsel. 

 

Oplossing uit nr. 05 

KAMERSCHERMEN – OPLOSKOFFIE – HERSEN-

WEEFSEL - LEKKERBEKJE 

 

1e prijs: J.G.J. Verdonk; 

2e prijs: Fr. Dobbe ; 

3e prijs: A. Van Woerden 

Rijbewijskeuringen - verplicht vanaf 75 jaar  
Welke stappen zet u bij een rijbewijskeuring. Eerst haalt u bij de gemeente de 

benodigde papieren Gezondheidsverklaring op. Voor deze verklaring betaalt u 

€ 37,80. Deze vult u vervolgens in en stuurt ze op naar het CBR. Aangeraden 

wordt dit formulier aangetekend te versturen omdat er nog al eens formulieren 

zoek raken bij het CBR. Als u 75 jaar bent geworden, zorg dan min-

stens vier maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw hui-

dige rijbewijs dat u de zaken rond de Gezondheidsverklaring regelt, 

gezien de wachttijden bij het CBR. 

Na verloop van tijd ontvangt u het formulier van het CBR retour. Er 

bestaat ook een mogelijkheid om de Gezondheidsverklaring online in te vullen. 

Voor informatie 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 Stichting Media Partners Nederland via (071) 572 84 34.U kunt op werkda-

gen bellen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Keuringen vinden plaats in de Bron, Trou-

badourweg 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) medicijnenformu-

lier, urine in een urinecontainertje, deze is te verkrijgen bij uw apotheek of huis-

arts en verder de bril die u draagt bij het autorijden en uw rijbewijs. Voor de keu-

ring betaalt u op vertoon van uw ledenpas € 22,50 voor een rijbewijs BE en € 

40,00 voor een groot rijbewijs. Niet leden betalen € 30,00 en € 45,00. Er kan uit-

sluitend gepind worden en niet meer contant worden betaald. 

Hebt u vragen  over het invullen van de Gezondheidsverklaring, dan kunt u con-

tact opnemen met een VOA. Tegenwoordig mag men ook gekeurd worden door 

een huisarts. Bij deze keuring kunt u geen aanspraak maken op een korting. 

Seniorennieuws — september 2020— nr.6          3 



4          Seniorennieuws — september 2020 — nr.6 

Tips voor beeldbellen bij dementie 
Kunt u niet op bezoek bij iemand met dementie of zou u graag vaker contact willen? Misschien kunt u beeldbel-

len. Ook mensen met dementie kunnen dat leren. Daar is wel wat oefening voor nodig en soms ook begeleiding. 

Als er gevaar voor besmetting is, kunnen mensen met dementie vaak geen bezoek ontvangen. Sinds het begin 

van de coronacrisis is veel ervaring opgedaan met beeldbellen, bijvoorbeeld via Skype, FaceTime en WhatsApp. 

Deze ervaringen waren voor een groot deel positief. Mensen met dementie kunnen nog veel leren, ook als de 

dementie al verder is gevorderd. 

 

Gebruik een tablet 

Een tablet is een heel handig apparaat om te beeldbellen. Dat komt door het aanraakscherm. Een toetsenbord 

met muis is een stuk lastiger. Een tablet heeft ook een goed formaat en is makkelijk schoon te maken. Staan er 

apps en icoontjes op het startscherm, haal die dan weg, zodat ze niet kunnen afleiden. Zet de tablet op een stan-

daard op tafel. Per ongeluk het scherm aanraken gebeurt dan niet zo snel en de tablet blijft goed staan. Zorg dat 

het geluid hard genoeg staat. Vermijd het woord computer, om angst te voorkomen. Zeg gewoon dat u met el-

kaar gaat praten. 

 

Leer een gesprek aannemen 

Begin met het leren hoe iemand een gesprek kan aannemen. Daarvoor is het nodig dat u of iemand anders bij de 

persoon met dementie gaat zitten terwijl er iemand belt naar de tablet. Bij Skype is tikken op het scherm vol-

doende om een gesprek aan te nemen, bij FaceTime en Whatsapp is een schuif- of veegbeweging over het 

scherm nodig. Doe dat eerst een paar keer voor en voer een kort gesprek om te laten zien wat er gebeurt. Laat 

daarna de persoon met dementie het gesprek aannemen, net zolang totdat het lukt. Zorg ervoor dat hij of zij 

merkt wat het gevolg van die handeling is. 

Als het lukt om een gesprek aan te nemen, kunt u de persoon met dementie op afstand gaan bellen. Het is han-

dig om daarvoor een vast tijdstip af te spreken op een vaste dag in de week. Dan werkt de kracht van herhaling. 

U kunt ook proberen of u de persoon met dementie kunt leren zelf te bellen. Zet daarvoor een of meer contac-

ten in de contactlijst op de tablet met wie echt gebeld gaat worden. Zet ook een duidelijke foto bij de naam.  

 

Vraag een begeleider om hulp 

Lukt het de persoon met dementie niet om zelf het gesprek aan te nemen, dan kunt u ook iemand anders vragen 

dit te doen. Dat kan een buurman of buurvrouw zijn of een verzorgende. Ook dan kan nog wel wat oefening no-

dig zijn om de aandacht van de persoon met dementie bij het scherm te houden. Lukt het niet in de middag, pro-

beer het dan eens in de ochtend. Misschien is hij of zij dan helderder. 

 

Praat, zing of beweeg 

Beeldbellen werkt het beste als de omgeving rustig is. Praat over alledaagse dingen. Grote emoties wekken ver-

warring op. Stel geen open vragen. Vraag liever ‘heb je gewandeld vandaag?’ dan ‘waar heb je gewandeld?’ Pra-

ten hoeft niet eens. U kunt ook samen naar muziek luisteren, zingen en meeklappen met een liedje, gebaren-

spelletjes doen, voorlezen, foto’s laten zien of samen bewegen. Zo stimuleert u de ander om ook actief te wor-

den en te gaan bewegen. 

 

Gebruik beeldbellen vaker 

Als het beeldbellen goed lukt, kunt u het vaker gebruiken. U kunt verzorgenden bijvoorbeeld vragen of u via 

beeldbellen aanwezig kunt zijn bij gesprekken die zij met de persoon met dementie voeren. Misschien kunt u 

door middel van beeldbellen samen eten of samen een tv-programma kijken. Zo wordt beeldbellen een manier 

om elkaar vaker te kunnen zien. 
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Alphense Adviesraad Samenleving: 

een nieuwe enthousiaste club! 
De Adviesraad Samenleving (ARS) is een onafhankelijk adviesorgaan in het Sociaal Domein van het 

Alphense gemeentebestuur. De elf leden van de ARS geven gevraagd en ongevraagd advies op onder 

meer bovenstaande thema’s. Begin 2020 zijn deze leden aangesteld. 

Door de coronacrisis zijn we later en anders gestart dan gewenst. Al heb-

ben we in de tussentijd niet stilgezeten.  

De ARS heeft focusgebieden gedefinieerd en koppels van twee leden op 

elk gebied benoemd. Deze koppels zijn zich aan het inwerken door kennis 

te maken met de key-players van dat betreffende aandachtsgebied. Seni-

oren is één van de focusgebieden. Daarom maakt de ARS graag kennis 

met organisaties van professionals en vrijwilligers die hun rol spelen met 

en voor senioren. 

‘Netwerken’ zal een belangrijk deel van het werk van de ARS worden. We 

willen luisteren naar de mensen die dagelijks te maken hebben met de 

zorg voor ouderen. Maar ook willen we van de senioren zélf horen wat zij 

vinden van het wonen en leven in Alphen aan den Rijn. 

Belangrijk is ook te onderkennen dat veel (zorg)maatregelen veel realisatietijd vragen. Passende huisves-

ting is daarvan een bekend voorbeeld. We worden ouder én de overheid wil dat we langer thuis kunnen 

blijven wonen. Welnu: dan moet je daarop héél tijdig inspelen. Maar ook Wmo-middelen en bijvoor-

beeld mantelzorg zijn belangrijke onderwerpen. 

Kortom: boeiende maar ook noodzakelijke thema’s. De ARS gaat graag met u in gesprek. Laten we hopen 

dat de coronacrisis luwt en we weer meer fysieke mogelijkheden hebben om contact te leggen. 

Rest mij om u de twee leden van de ARS aan u voor te stellen die zich met name op ‘senioren’ richten: 

Wies van den Nieuwendijk en Petra Vink. Er wordt nog gewerkt aan de website waarop de leden zich-

zelf verder voorstellen. Op het volgende e-mail adres is de ARS bereikbaar: 

contact@adviesraad-alphenaandenrijn.nl 

Koos van Arkel, voorzitter Adviesraad Samenleving 
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Raad van Ouderen uit zorgen over snelheid technologische ontwikkelingen  

Fietstocht september 2020  
Woensdag 16 september wordt opnieuw voor de liefheb-

bers een fietstocht georganiseerd van ongeveer 35 km. De 

rit start om 9.30 uur vanaf het Lauraplein en heeft twee 

pauzes. In de eerste pauze krijgt u een kopje koffie of thee 

met wat lekkers, tijdens de tweede pauze gaan we een 

lunch gebruiken in een restaurant/eetcafé. Wij raden u 

aan om zelf voor water te zorgen. Aan het eind is er nog 

een verrassing. Het inschrijfgeld is € 5,00 per persoon. 

Vooraf aanmelden is nodig. U kunt zich tot uiterlijk 9 sep-

tember aanmelden bij Wim van der Tang. Bij voorkeur via 

devandertang@gmail.com of telefonisch(06)-817 833 79 

tussen 18.00 en 19.00 uur. Maximaal 20 deelnemers kun-

nen mee!! Om duidelijkheid te verschaffen over het al of 

niet doorgaan van de fietstocht, gelden de volgende re-

gels: een tocht gaat niet door als het een kwartier voor 

aanvang van de tocht regent. Een tocht gaat ook niet door 

als in de weersverwachting voor die dag door het KNMI 

een code is afgegeven in verband met te verwachten on-

weer. Bij de fietstocht staat veiligheid van de deelnemers 

voorop en houden we ons aan de regels die gelden in de 

coronatijd! De leiding bij deze fietstochten is 

in handen van Marilou Stoker.  

Veel fietsplezier! 

 

OSO-werkgroep activiteiten  

Fietstocht zomer 2020 
Woensdag 12 augustus was het dan eindelijk zover en gingen 

elf enthousiaste fietsers om 09.30 uur vanaf het Lauraplein 

van start voor deze door het OSO georganiseerde fietstocht. 

Marilou Stoker had weer een prachtige route uitgestippeld, 

waardoor ik op plaatsen kom waar ik nog niet eerder was. 

Eerst ging het richting Boskoop, waar bij ’t Woutje de over-

heerlijke taart en cappuccino op ons wachtte. In een scha-

duwrijke omgeving konden wij daar de brandende zon even 

ontlopen. Ja die warmte was wel iets te veel van het goede, 

waardoor in het schitterende recreatiegebied Bentwoud even 

een drinkstop ingelast werd. Dit keer zat zelfs de lunch in het 

arrangement en dus werden wij in restaurant de Egelantier in 

Hazerswoude-dorp gastvrij ontvangen . De coronaregels wer-

den ook nu weer strikt in acht genomen, maar dat deed zeker 

geen afbreuk aan de gezellige sfeer. De smakelijke ossen-

staartsoep en broodjes gingen er goed in en ook nu zaten wij 

weer prinsheerlijk op het schaduwrijke terras. Voldaan stap-

ten wij weer op het zadel van onze stalen rossen om zo de 

laatste kilometers richting Alphen aan den Rijn te voltooien. 

Wel was er nog even tijd om ‘op kerkbezoek’ te gaan in de 

Groene Kathedraal. Tussen kwekerijen in het buurtschap 

Rietveld is daar een oase van rust en schitterend aangelegd 

‘groen’. Echt heel bijzonder! Een lekker ijsje was de verras-

sing die ons in het vooruitzicht was gesteld. Dit werd zeer 

gewaardeerd. Plannen werden er voorzichtig gemaakt om 

half september opnieuw een fietstocht te organiseren (zie 

hiernaast), waarbij u van harte welkom bent. Marilou Stoker, 

namens alle fietsers heel hartelijk bedankt voor de organisa-

tie en  het was weer een geslaagd evenement. Met een groet 

van een enthousiast fietser 

Piet Berkhout    p.berkhout45@gmail.com 

De Raad van Ouderen beschrijft in het ad-

vies dat er rekening mee gehouden moet 

worden dat veel ouderen de snelheid van de 

ICT-ontwikkelingen binnen de zorg niet kun-

nen bijbenen en zullen afhaken. 

Daarom wil de Raad van Ouderen dat goede 

zorg en ondersteuning behouden blijft voor 

ouderen die geen gebruik kunnen maken van 

ICT-voorzieningen en -ontwikkelingen. 

 

Technologie op maat 

Daarnaast pleit de Raad voor technologie op 

maat. Persoonlijke behoeften en ervaren 

kwaliteit van leven van de individuele oudere 

gebruiker moeten leidend zijn. Niet alleen bij 

de ontwikkeling van de technologie, maar 

ook bij de keuze van zorginstellingen bij de 

inzet van technologie. Technologie moet zo 

zijn ontworpen dat deze aanpasbaar is aan 

de individuele behoeften en mogelijke beper-

kingen van de gebruiker. Zo moeten ook 

gebruikers met taalachterstanden hier ge-

bruik van kunnen maken. 

Ondersteuning op maat en aandacht voor 

eigen regie 

Verder adviseert de Raad ondersteuning op 

maat bij alle ICT-toepassingen voor ouderen. 

Dit betekent ondersteuning in eenvoudige 

taal en waar nodig met persoonlijke begelei-

ding. Bij ICT-instrumenten en - applicaties 

zouden ontwikkelaars daar waar mogelijk 

keuzemomenten moeten inbouwen zodat de 

gebruiker zoveel mogelijk de eigen regie kan 

voeren. Aandacht voor eigen regie is ook 

belangrijk bij de inzet van technologie. Daar-

naast zouden alle partijen bij de inzet van 

technologie moeten afwegen of hierdoor het 

menselijk contact niet wordt verwaarloosd. 

Bescherming van data en beveiliging 

Tot slot pleit de Raad voor beveiliging van 

applicaties en voor begrijpelijke uitleg daar-

over aan de gebruiker. Dit ziet de Raad als de 

verantwoordelijkheid van aanbieders van 

technologie. Bij zorgapplicaties is dit vaak de 

zorgaanbieder. Applicaties die leveranciers 

niet meer ondersteunen, moet de aanbieder 

direct buiten werking stellen. Vele medische 

hulpmiddelen zullen data van en over de 

gebruiker genereren. Deze data moeten wor-

den beschermd. Bijvoorbeeld door vast te 

leggen dat de leverancier niet over de data 

mag beschikken. 
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Capaciteitsproblemen in de ouderenzorg  

Het risico bestaat dat de capaciteitsproblemen in 

de ouderenzorg tijdens de verkiezingscampagnes 

niet aan de orde komen. Dat middenpartijen deze 

over de verkiezingen heen tillen uit vrees voor ze-

telverlies. Hieronder worden tien voorstellen uit-

eengezet die de problemen kleiner maken en voor 

de kiezers acceptabel zijn. 

 

Babyboomers stromen in 

Dit jaar 2020 worden de eerste babyboomers 75 

jaar oud. Tot 2030 stroomt de geboortegolf van de 

jaren na 1945 de ouderenzorg binnen. Ik illustreer 

dit met enkele getallen. Het aantal personen met 

wijkverpleging bedroeg 589.000 in 2018. Bij onge-

wijzigd beleid zijn dat er 

826.000 in 2030: een 

stijging met 40%. Het 

aantal personen dat 

permanent in een ver-

zorgings- of verpleeg-

huis verbleef, bedroeg 

124.000 in 2018, ofwel 

3,8% per 100 65-

plussers. Bij ongewijzigd 

beleid bedraagt dit aan-

tal 145.000 in 2030. Dit betekent dat er 21.000 

plaatsen in verpleeghuizen bij moeten komen. Daar 

komt bij dat er eind 2019 een lange wachttijd gold 

voor permanent verblijf in een verzorgings- of ver-

pleeghuis. Deze bedroeg gemiddeld vijf maanden 

per 1 december 2019 voor een totaal van 17.000 

wachtenden. Dit totaal van 17.000 is even groot als 

13 procent van het totaal aantal plaatsen in deze 

huizen. De commissie-Bos pleitte om grond van ver-

gelijkbare getallen voor bouwen, bouwen en bou-

wen.(1) 

 

Te weinig mantelzorgers en zorgprofessionals 

Het personeelstekort in de ouderenzorg bedroeg 

30.000 arbeidsplaatsen in 2019. ActiZ verwacht dat 

dit 56.000 zal zijn in 2021.(2) Van het aantal perso-

neelsleden dat nu aanwezig is, is 30 procent in het 

jaar 2030 met pensioen. Het aantal mantelzorgers 

per 85-plusser daalt van tien in 2015 naar vier in 

2040. Al deze cijfers illustreren dat tot 2030 de 

vraag naar ouderenzorg aanzienlijk groter is dan de 

beschikbare capaciteit, gemeten in plaatsen en 

zorgprofessionals. 

 

Corona-ervaringen tellen mee 

Naast deze capaciteitsproblemen benadrukt de co-

ronapandemie de noodzaak voor cliënten en pati-

ënten om zo lang mogelijk thuis te wonen, waar het 

besmettingsgevaar geringer is dan in verzorgings- of 

verpleeghuizen. Door de 

1,5-meter norm wordt 

vooralsnog de capaciteit 

in deze huizen beperkt 

vanwege de druk op de 

zorgprofessionals. Het 

verzorgen en verplegen 

gaat per handeling meer 

tijd kosten. 

 

 

Nederlandse ouderenzorg: duurder dan elders in 

Europa 

In 2017 besteedde Nederland 3,7 procent van haar 

nationaal inkomen aan langdurige zorg, die voor 

een groot deel uit ouderenzorg bestaat.(3) Dat is 

het meeste van alle OECD-landen, meer dan in 

Noorwegen (3.3%), Zweden (3,2%) en Denemarken 

(2,5%) en veel meer dan in België (2,1%), Frankrijk 

(1,9) Duitsland (1,5%). Dit komt omdat het pakket 

van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) aanmerkelijk rui-

mer is dan van vergelijkbare wetten in andere lan-

den.  
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UIT Agenda 
Koffie-ochtenden/-middagen OSO Ouderen voor ouderen 

elke tweede zondag van de maand van 15.00-17.00 uur bij Westerhove, Anna van Burenlaan 147 en elke vierde zondag van de 

maand van 15.00-17.00 uur in de grote zaal van Driehoorne, Uranusstraat 34. 

In verband met coronavirus in september nog geen koffie-ochtenden/-middagen!!! 

Diverse activiteiten bij Participe en Tom in de buurt en in Wijkcentra Ouverture, Wielewaal, Westerhove, het Trefpunt, 

Swaenswijk en Kerk en Zanen, waaronder bingo, koersbal, yoga, bridge, bloemschikken, klaverjassen, bewegen voor ouderen, 

sjoelen, biljart, computerclub, creatief kaarten maken, rummikub enzovoort. 

Voor vragen over het wel of niet doorgaan van activiteiten volgens RIVM-richtlijnen, vraag informatie bij: 

Informatie Participe: Prins Bernhardlaan 8, 2405 VZ Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 42 75 00,  

e-mai: info@participe.nu  

Informatie Tom in de buurt: Carollien Satink, tel. (06) 41 08 23 93 of wijkcoach Ilona de Wit, 

tel. (06) 51 92 49 02. 

Informatie wijkcentrum Kerk en Zanen: Bernard Vermeer, tel. (0172) 47 27 64. 

Informatie Swaenswijk: www.wijkcentrumswaenswijk.nl of bel (06)-223 332 60 of kijk in het Alphens Nieuwsblad. Activiteiten-

folder aan te vragen bij: beheer@wijkcentrumswaenswijk.nl. 

Parkvilla/Parkfilmhuis 

13.30 uur matinee, € 7,00 tel. (0172) 49 37 37 

Info: https://www.parkvilla.nl/filmhuis/  

06/09 Imagine 

08/09 Gli Anni Piu Belli  

10/09 Summerland 

15/09 en 20/09 Fahim  

17/09 A night at the Louvre Leonardo da Vinci 

 

Bonifaciuskerk 

02/05 van 11.00-16.00 uur 

Met om 12.30 orgelconcert door 

   Eunice Boer. 

   07/05 20.00 uur Bevrijdingscon- 

   cert Cresendo en deurcollecte 

 

Oudshoornse kerk 

27/09 14.30 uur 

DE FANCY FIDDLERS - Verrassingsconcert 

  € 21,00 p.p. Info en kaartverkoop:  

  www.cornelisdevlaming.nl of 

  e-mail penningmeester@cornelisdevlaming.nl 

 

De OVO ‘hulp’telefoon: 

(06) 20 827 130  

Nu de koffiemiddagen geen doorgang meer vinden en we met z’n 

allen zo veel mogelijk thuis moeten blijven, willen we graag het vol-

gende nogmaals benadrukken. In deze bizarre tijd hebben veel men-

sen behoefte aan een gesprekje of zoeken hulp bij het oplossen van 

diverse problemen. De werkgroep OVO (Ouderen Voor Ouderen) van 

de OSO-commissie Zorg & Welzijn beschikt over een ‘hulp’telefoon 

die u kunt bellen in bovengenoemde gevallen. 

Dit nummer is 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar via een direct 

contact of via het inspreken van de voice-mail, waarna wij u zo snel 

mogelijk zullen terugbellen. Mochten we niet direct een antwoord 

voor u hebben, dan zorgen we ervoor dat we het via onze kanalen te 

weten komen en hoort u zo snel mogelijk van ons. 

Ons ‘hulp’nummer is: (06) 20 827 130  
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Tijdelijk telefoonnummer voor Alphen aan den Rijn 

(0252) 75 53 75 



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:  Ledenadministratie:    Ouderenadviseurs: 
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  Johan van Wijk 
Telefoon: (0172) 43 83 33  Telefoon: (0172) 42 25 65   Telefoon (0172) 43 56 53 
E-mail: redactie@asv-alphen.nl E-mail: ledenadmin@asv-alphen.nl 

 
Secretaris:    Coördinator ASVA hulpen bij belastingaangiften: 
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 deze bijdrage schrijf, zitten we 

midden in de langste hittegolf sinds het begin van de 

metingen in 1901. Van een officiële hittegolf wordt ge-

sproken als het in de Bilt vijf dagen achtereen boven de 

25 graden is, waarvan drie dagen boven de 30 graden. 

Aan dat criterium voldoen we nu ruimschoots, want de 

voorspelling is dat het minimaal acht dagen aaneenge-

sloten boven de 30 graden zal zijn. Hoe uitzonderlijk 

ook, hittegolven met reeksen van meer dan drie dagen 

boven de 30 graden zijn in het verleden meer voorge-

komen, zoals in 1976 (zes dagen) en in 2006 (zeven da-

gen). Hoe dit te duiden laat ik graag over aan de weten-

schap. Vaststaat dat in de vorige eeuw er zeker één 

hittegolf in Nederland is geweest die langer was dan de 

definitie van een hittegolf. 

 

Wat op het moment van het schrijven van dit artikel 

ook vaststaat is dat de besmettingen als gevolg van het 

coronavirus weer toenemen. Dit heeft al geleid tot en-

kele aanscherpingen van de coronamaatregelen.  

Bij andere virusuitbraken nemen de besmettingen in de 

zomer af, maar niet bij het coronavirus. Dit virus gedijt 

vooral bij drukte. Dat is deels de verklaring voor het 

oplopen van het aantal besmettingen, want juist door 

het zeer warme weer zoeken te veel mensen verkoeling 

aan zee, meren of plassen. Gevolg: te veel personen op 

te weinig ruimte. Ook het feit dat veel mensen dit jaar 

in Nederland vakantie vieren draagt bij aan het ook op 

veel andere plekken niet houden van de noodzakelijke 

1,5 meter afstand.  

 

Mijn oproep is dan ook: houd u zich aan de corona-

maatregelen ter voorkoming van een tweede corona-

golf, want zolang er geen werkend vaccin is, blijft het 

coronavirus onder ons! 

 

 

 

Peter Dobbe (0172) 43 77 22 

of (06) 222 441 19 

E-mail: pgsdobbe@hetnet.nl  

Uw belangen op landelijk niveau worden behartigd door de 

 Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) 

 en door de Koepel Gepensioneerden. 
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Van de voorzitter 

mailto:roelof.buren@ziggo.nl


Activiteiten 

Zoals u verderop kunt lezen, wordt de ALV gehouden 

op 15 oktober as. nu in combinatie met de na-

jaarsbijeenkomst. Wel moet u zich (dit i.v.m. de 

RIVM-regels) eerst aanmelden bij de secretaris 

met daarbij vermeld of u alleen komt of met 

z’n tweeën. 

Ook willen we weer in september een minigolf 

organiseren, elders vindt u ook hiervoor een uitnodi-

ging. Helaas kan het bowlen dit jaar niet doorgaan, dit 

ook in verband met de coronaregels. 

Het eerste lustrumfeest was gepland begin september, 

maar helaas kan dit nog niet doorgaan. Wanneer dit 

eventueel wel door kan gaan weten we nog 

niet, maar u wordt hierover tijdig ingelicht. 

 

Algemeen 

Zoals u misschien wel weet, hebben de sociale 

partners (vakbonden en werkgeversorganisa-

ties) een akkoord bereikt over het nieuwe pensioen-

stelsel. Het akkoord wordt nu verder uitgewerkt. Ver-

dere mededelingen hierover volgen. 

Van de bestuurstafel 

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 zieken-

huis, en andere heuglijke of verdrietige zaken die in ieders leven plaatsvinden. Wij zijn er voor u en leven 

met u mee!  

In september zijn jarig: 

03/09 mevrouw J.P. van Dijk  

05/09 mevrouw A. Hoopman-Vis  

07/09 de heer D.W.F. van der Schilden  

10/09 de heer R. van Duysen  

15/09 de heer A.J. Heinrich  

18/09 mevrouw J.C. Kieft  

23/09 mevrouw I. Uljé-Wijtenburg  

27/09 de heer T.A. Zewuster  

Allen hartelijk gefeliciteerd 

50 jaar getrouwd 

26/08 Echtpaar Hilgersom-Wijsman  

Wij feliciteren u met dit heuglijke feit. 
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Ja! We gaan weer minigolven! 
Het heeft even geduurd, maar nu gaat het eindelijk weer gebeuren: minigolven. Op dinsdag 22 septem-

ber as. is het zover. Dan gaan we er weer een ouderwets gezellige middag van 

maken. Van 2 uur tot 4 uur wordt er in ploegjes van 2 personen gespeeld. Dit is 

anders dan we gewend zijn maar heeft te maken met de reglementen rondom 

het coronavirus. Voor een bedrag van € 10,00 per persoon mogen wij gebruik-

maken van het minigolf parcours en krijgen wij twee drankjes en natuurlijk de 

gebruikelijke bitterballen. Wat ook anders is dan de vorige keren: u moet zich 

van tevoren aanmelden en laten weten met hoeveel personen u komt. En let 

op: er mag maar een beperkt aantal personen meedoen en vol is absoluut vol! Vanaf half twee verwach-

ten wij u dan bij Bij Hen aan de Burgemeester Bruins Slotsingel.  

Geef u zo snel mogelijk op, dit kan vanaf donderdag 3 september bij onze secretaris Nel Jansen op tele-

foonnummer (06) 145 772 03 of per e-mail naar secretaris@asv-alphen.nl onder vermelding van uw 

naam en telefoonnummer. Tot 22 september! 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van de ASVA 
Donderdag 15 oktober 2020, aanvang 14.00 uur 

In zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn 

 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering. U bent vanaf 13.30 uur van harte 

welkom in het zalencentrum.  In verband met de coronamaatregelen is het noodzakelijk dat u zich voor-

af telefonisch ((06) 145 772 03) of per e-mail (secretaris@asv-alphen.nl) aanmeldt onder opgave van uw 

naam en telefoonnummer en of u alleen komt of met meer van uw huishouden deel uitmakende perso-

nen. Dit kan tot 11 oktober 2020. 

Hieronder vindt u de agenda. De overige stukken (met uitzondering van de financiële stukken) worden 

eind september op de website gepubliceerd. De financiële stukken zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het 

secretariaat. 

Agenda Algemene Ledenvergadering van de ASVA 

op donderdag 15 oktober 2020 

in zalencentrum de Bron, Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn 

Aanvang 14.00 uur 
 

01. Opening en vaststellen van de agenda 

02. Mededelingen 

03. In- en uitgaande stukken 

04. Verslag bestuurlijke ontwikkelingen met OSO, Federatie van Algemene Seniorenverenigingen 

(FASv) en Koepel Gepensioneerden 

05. Verslag van de najaarsbijeenkomst  7 november 2019  

06. Herbenoeming van het volgende bestuurslid t.w.: de heer Peter van Leeuwen (ledenadministratie)   

07.    7 a.  Financieel jaarverslag 2019 

 7 b. Verslag Kascommissie 

 7 c. Vaststelling financieel jaarverslag 2019 

 7 d. Vaststelling begroting 2020 

 7 e. Goedkeuring begroting 2021 

 7 f. Benoeming nieuw lid kascommissie  

08. Ledenadministratie/Ledenwerving 

09. Activiteiten/lief en leed  

10. Communicatie/PR 

11. Afscheid van enkele kaderleden 

12. Wat verder ter tafel komt 

13. Sluiting 

Toelichting op agendapunt 6: Volgens het rooster van aftreden eindigt de zittingsperiode van de heer Pe-

ter van Leeuwen. Hij is bereid om nog een volgende bestuursperiode aan te gaan. Tot één week voor de 

vergadering kunnen (tegen)kandidaten voor deze functie zich melden bij de secretaris.  



Redacteur KBO-PCOB-katern: 
Carien Mensink-Ferguson Braamhorst 52, 2402 PV Alphen aan den Rijn 
e-mail: carienferguson@hotmail.com 

Coördinatie bezorging bladen: 
Elly Slagter, telefoon (06) 431 017 58 
 
KBO-afdeling Alphen aan den Rijn, website: www.kboalphenaandenrijn.nl 
Bankrekening: NL91 INGB 0003 4735 04 t.n.v. Penningmeester KBO Alphen aan den Rijn. 
Penningmeester: Dirk Spronk Telefoon: (0172) 42 12 71  
Secretaris/Ledenadministratie: Betsie Stapper, Lariksstraat 8, 2404 VW Alphen aan den Rijn, 
Telefoon: (0172) 65 05 76, e-mail: secretaris@kboalphenaandenrijn.nl  
Ouderenadviseurs: Henri Komen, (06) 225 799 07 en Betsie Stapper, (0172) 65 05 76 
Coördinator KBO-hulpen bij belastingaangiften: Frans Wamsteeker,Telefoon: (0172) 60 70 75 en (06) 440 825 28 
In dringende gevallen zijn bezoekers van de soos te bereiken via: (06) 431 017 58  
 
PCOB-afdeling Alphen aan den Rijn,website: www.pcob.nl/uw-afdeling/alphen-ad-rijn 
Bankrekening: NL 62 RABO 0128 5352 88 t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn 
Penningmeester: Harry Kaspers, telefoon: (0172) 43 84 18, e-mail: h.kaspers@ziggo.nl 
Coördinator PCOB-hulpen bij belastingaangiften: Anne-Marie Oudenes, 
telefoon: (0172) 49 40 22, e-mail: anne-marie.oudenes@hetnet.nl 
Ledenadministratie en secretariaat: Lammert Haalboom Reigerstraat 67 2406 VC Alphen aan den Rijn, telefoon: 
(06) 557 770 40, e-mail: secr.pcob.alphen@gmail.com 
Ouderenadviseur: Rijk Huisman Telefoon: (0172) 47 48 02  

KBO-PCOB-katern 

Voorwoord 

Bij de vorige uitgave 

van Seniorennieuws 

zat een folder:  

‘Samen sterker voor 

senioren 

in Nederland’. 

Als bestuur van KBO-PCOB Alphen aan den Rijn ho-

pen wij dat deze folder u heeft aangesproken. 

De plaatjes en de kretologie spreken voor zich, 

naast de oproep om de folder bij vrienden of buren 

af te geven. 

Maar de folder bevat ook nog een verborgen 

vraag, namelijk ‘ideeënbus'. Misschien is het u niet 

opgevallen, maar wij ontvangen graag suggesties 

van u, niet alleen over de inhoud van de folder 

maar ook over wat u daarin nog mist. Hebt u een 

idee? Moeten wij meer aandacht besteden aan 

een van de andere punten uit de folder? Laat het 

ons weten! 

 

Dick Tempelaar, voorzitter PCOB Alphen aan den 

Rijn, namens de besturen KBO-PCOB 
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Nieuws van de activiteitencommissie  

De soos (KBO) 

Ondanks de coronatoestanden waar we nog steeds 

last van hebben, zijn we toch begonnen met het 

opstarten van de soos - uiteraard met 

inachtneming van de RIVM-richtlijnen. 

Omdat de tafels in de Jozefzaal niet ge-

schikt zijn voor kaartspelen, kunnen wij 

nog steeds niet klaverjassen en bridgen. 

Als alternatief zijn we nu begonnen met 

een keer per twee weken een bingo te 

organiseren, wat tot nu toe heel leuk is 

verlopen. De tussenliggende weken willen we gaan 

invullen met diverse gezelschapsspelen. Dus we 

spelen bingo op de volgende data: 18/8, 1/9, 

15/9. De tussenliggende dinsdagen doen we ge-

heel vrijblijvend spelletjes of iets dergelijks. Het 

begint zoals gewoonlijk om 13.30 uur. Op deze ma-

nier proberen we er voor u toch een gezellige dins-

dagmiddag van te maken. 

 

 

Alleen is het heel belangrijk DAT U ZICH VAN TE-

VOREN AANMELDT, omdat er maar een beperkt 

aantal personen op gepaste afstand in 

de Jozefzaal kan. Want: vol is vol en 

dat betekent dat u voor niets naar de 

soos bent gekomen. Aanmelden kunt 

u bij Ineke Hoogervorst, telefoon (06) 

516 035 25 / (0172) 44 38 82 

WE ZIJN NIET STRENG HOOR, MAAR 

WE MOETEN HELAAS STRENG ZIJN 

OM HET VIRUS DE BAAS TE BLIJVEN! 

 

Kerstviering 

In verband met het nog altijd aanwezige coronavi-

rus hebben wij als bestuur besloten om de Kerst-

viering voor dit jaar niet te laten doorgaan. Wij vin-

den dit héél erg jammer, maar het is niet anders. 

Wij moeten denken aan ons aller gezondheid! 

Ineke Hoogervorst 
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Van de bestuurstafel 
Als bestuur hopen we dat het verspreiden van Seniorennieuws met het landelijke KBO/PCOB Magazine 

niet meer verstoord zal worden door een corona-update, en dat de regelmaat van de bestuursvergade-

ringen van de KBO-PCOB weer zal terugkeren. 

Van het landelijke bestuur kregen we het volgende bericht: 

‘Wij informeren u over het aanstaande vertrek van directeur Manon Vanderkaa per 1 oktober a.s. in ver-

band met het aanvaarden van een functie elders. Het bestuur geeft aan haar vertrek zeer te betreuren 

en spreekt grote waardering uit voor wat zij de afgelopen jaren in onze verenigingen heeft bereikt. De 

komende periode beraadt het bestuur zich over de opvolging van Manon Vanderkaa.’ 
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Jarigen 

90 jaar: 

Mevr. J. Salomons-Korving (KBO)   18-09 

85 jaar: 

Mevr. J.C. van Salm-van der Geest (KBO)  05-09 

Mevr. C.J. van Triest-Burger (PCOB)  13-09 

Mevr. A. de Ridder-Poth (PCOB)   13-09 

Mevr. A. Huijsing-Ohm (KBO)   17-09 

Dhr. H.L. Valentijn (KBO)    20-09 

Dhr. A. Berkenbosch (PCOB)   26-09 

80 jaar: 

Mevr. P.M.T. van Breemen (KBO)   10-09 

Dhr. H.D. Jacobs (PCOB)    29-09 

Allen hartelijk gefeliciteerd. 

 

Jubileum 

55 jaar getrouwd: 

Echtpaar Bouman-van Mourik (PCOB)  02-09 

Gefeliciteerd met dit heugelijke feit. 

 

Overleden 

Mevr. H.C.E. Wijlick (KBO)    16-05 

Mevr. H.C.E. Wijtenburg (KBO)   04-06 

Mevr. H.C. Kropff-Rademaker (KBO)  18-06 

Mevr. Bakker-v.d. Helm (KBO)   19-06 

Mevr. P. Koolstra-Versteeg (PCOB)   30-06 

Mevr. H.J. Bosman (KBO)    13-07 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 

 

Nieuwe leden 

Dhr. en mevr. Lugtigheid-van der Wal 

Mevr. J.H. Poth-Hulscher 

Van harte welkom bij de PCOB. 

 

Lief en leed 

 

 

Dinsdag 15 september in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16: de heer JanPons komt vertellen over ’De 

hofjes in Leiden’. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom, maar u moet zich wel van tevoren telefonisch aanmelden 

bij Rie en Arie Verduijn, telefoon (0172) 47 79 30 of Annie van Dam, telefoon (0172) 44 59 25. Dit kan tot uiterlijk 

vrijdag 11 september.  

Mag ik mijzelf even voorstellen?  
Sinds kort ben ik weer bestuurslid van de PCOB. Mijn naam is Harry Kas-

pers en ik ben sinds 1 januari 2020 weer penningmeester van de afde-

ling. In het verleden heb ik deze functie ook een achttal jaren bekleed, 

onder meer in de periode dat de PCOB Alphen aan den Rijn zijn 25-jarig 

jubileum vierde. Het is me wel opgevallen, dat de gemiddelde leeftijd 

van de leden in de loop der jaren hoger is geworden. Als ik even kijk op 

een overzicht dat door de voorzitter van onze afdeling is gemaakt, dan 

blijkt dat 17 leden van in totaal 412 leden jonger zijn dan 70 jaar. Dit vind 

ik toch wel verontrustend. Dat is ook een situatie die verbeterd kan worden. En daar zijn we 

binnen het bestuur dan ook druk mee bezig. Op het moment dat ik dit schrijf, is de folder 

verschenen van de KBO/PCOB Alphen aan den Rijn.  Deze werd ingevoegd bij het exemplaar 

van Seniorennieuws van juli/augustus. Laten we een exemplaar hiervan aan iemand geven 

die nog geen lid is van de ouderenbond. Hetzelfde kan natuurlijk ook heel simpel gedaan worden met 

het KBO-PCOB Magazine. Stop dat ook eens bij de buren in de bus! Omzien naar elkaar is zó belangrijk - 

laten we dat niet vergeten in de bijzondere situatie waarin we met z’n allen leven  


