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Nederland is klaar met het virus, maar het virus is niet klaar met Nederland. In de strijd tegen het coro-

navirus kan zolang er geen betrouwbaar vaccin is anderhalve meter afstand houden helpen en daar-

naast is testen belangrijk. Het tekort aan testmateriaal zorgt voor onzekerheid en begrijpelijke voor-

zichtigheid bij veel senioren. Senioren zijn klaar met eenzaamheid, maar eenzaamheid is niet klaar met 

ons. Voor het bestrijden van eenzaamheid bestaat geen test noch een vaccin. Als samenleving hebben 

we de plicht om eenzaamheid niet te accepteren. Of het ons lukt is een belangrijke test.  

De redactie 

Testen  
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Column 

Krokodillentranen 
Nooit heb ik zenuwachtiger beestjes gezien dan 

nertsen. Voor het eerst zag ik ze in het bos in de 

buurt van mijn ouderlijk huis. Als kind verkende 

ik daar terrein en breidde mijn territorium per 

wandeling uit. Op een dag ontdekte ik een rijtje 

kooien in het bos. Langwerpige kooien op po-

ten, waarin evenzo langwerpige dieren als een 

idioot heen en weer draafden. Ik had meteen 

medelijden. 

De kooien stonden midden in het bos, zonder 

enig toezicht. Het zal eind jaren 50 zijn geweest, 

een andere tijd. Al gauw kwam ik erachter dat 

het nertsen waren en soms ging ik kijken, een 

beetje bang of dat wel mocht. 

De uitbater van deze dierenmishandeling bleek 

dicht bij me in de buurt te wonen. In zijn achter-

tuin stond op een dag een jutezak vol levende 

kuikens. Eendagskuikens, voer voor de nertsen. 

Met mijn jongere zusje en een vriendinnetje 

besloot ik een daad te stellen. Wij stalen één 

kuikentje, meer durfden we niet. Dit zouden wij 

het leven redden. 

Drie kleine meisjes togen met het diertje naar 

het bos, ver van de nertsenkooien. We zochten 

een plek uit waarvan we dachten dat het een 

comfortabel woonoord zou zijn voor een kui-

kentje en lieten het vrij. De volgende dag gingen 

we kijken hoe de jonge vogel het maakte. 

Nooit meer gezien natuurlijk dat kuikentje, het 

zal heel snel door een andere bosbewoner ver-

orberd zijn. Sprookjes bestonden toen ook al 

niet, maar dat wisten wij nog niet. 

Ik denk er vaak aan terug als het over de nert-

senfokkerij gaat en verbaas me erover dat deze 

wantoestand zo lang kon blijven voortbestaan. 

Van de familieleden als wezels en hermelijnen 

worden we blij als we ze in het wild ontdekken, 

terwijl deze nertsen op zeer jonge leeftijd wor-

den vergast voor de internationale bonthandel. 

Maar de wal keert het schip, corona doet de 

nertsenfokkers de das om. En de krokodillentra-

nen die zij nu plengen, doen mij niets. 

 

Janny Eskes  

OSO-commissie Wonen 
Nieuwe voorzitter 
Kees Slingerland is benoemd tot voorzitter van de Commis-

sie Wonen van het OSO (Overleg Samenwerkende Oude-

renorganisaties). In deze functie volgt hij Dick Tempelaar 

op die eind vorig jaar het voorzitterschap heeft neergelegd. 

Kees (76), geboren en getogen Alphenaar, is een bekende in 

de wereld van zorg en huisvesting voor ouderen. Na zijn 

loopbaan in de aannemerij en de bouwopleidingen is hij al 

een aantal jaren intensief betrokken bij wonen voor oude-

ren, zowel plaatselijk als landelijk. Zo heeft hij voor de zorg-

instelling ActiVite een aantal jaren de externe functie pro-

jectleider huisvesting vervuld. Daarnaast is hij al ruim tien 

jaar toezichthouder bij Futura Zorg, een private zorginstel-

ling die kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen 

realiseert. Van 2015 tot eind vorig jaar was hij voorzitter van 

de Alphense Cliëntenadviesraad en had hij daar ook de por-

tefeuille ouderenhuisvesting.  

 

Huurverlaging 

Woont u in een sociale huurwoning en is uw huur door inko-

mensafhankelijke huurverhogingen in vorige jaren in 2020 

uitgestegen boven € 737,14, maar is uw inkomen inmiddels 

gedaald tot onder de inkomensgrens (€ 41.075.00 voor 

tweepersoonsouderen huishouden; € 31.346,00 voor een-

persoonsouderen huishouden), waarbij u recht zou hebben 

op huurtoeslag, lees dan even verder. 

Als u met uw huishoudinkomen recht hebt op huurtoeslag, 

maar uw huur bedraagt meer dan € 737,14 (rekenhuur), dan 

kunt u bij uw verhuurder huurverlaging aanvragen tot het 

bedrag van € 737,14, waardoor u uw recht op huurtoeslag 

te gelde kunt maken. Het kan ook zijn dat u recht hebt op 

huurbevriezing. 

Een en ander vloeit voort uit het Sociaal Huurakkoord 2018-

2021 en de afspraken die Aedes en de Woonbond in het 

vervolg hierop eind vorig jaar hebben gemaakt naar aanlei-

ding van de wijzigingen in de Wet op de huurtoeslag m.i.v. 1 

januari 2020. 

Meer informatie: zie de publikatie ‘Check huurverlaging of 

huurbevriezing’ en de online check waarmee huurders kun-

nen controleren of ze in aanmerking komen voor huurverla-

ging of huurbevriezing.  
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Cryptokruis 
Van dit kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryptisch omschreven. U kunt deze vier woorden vóór 

11 oktober 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 Ace waarmee je van 15-30 op 30-30 komt 

(10); 10 Vaarwater; 11 Beursterm; 13 Nage-

slacht; 15 Verlaagde toon; 16 Voertuig; 18 

Viskaar; 20 Toren in een vestingmuur; 23 

Vreemde munt; 24 Melkklier; 26 Dichterbij; 

27 Plakkerig; 28 Godsdienst; 30 Elasticiteit; 31 

Geloofsbelijdenis; 32 Motorraces; 33 Masker; 

35 Meelgerecht; 36 Bijwoord; 37 Klooster-

overste; 38 Troep bijeenbehorende dieren; 39 

Vervoersonderneming; 41 Onderricht; 43 

Steensoort; 44 Franse n.v.; 45 Monster; 47 

Roofdier; 49 Aanspraak; 51 Oosters tapijt; 52 

H2O; 54 Onverzettelijk; 55 Eerste vrouw; 56 

Paraferen; 58 In orde; 59 Frans lidwoord; 60 

Pestkop; 61 Soort papegaai; 63 Een der 

Verenigde Staten; 65 Plaats in België; 67 On-

behouwen dansen (10). 

 

Verticaal: 

1 Dierengeluid; 2 Windrichting; 3 Bekende 

musical; 4 Bijbels figuur; 5 Reeds; 6 Soortelijk 

gewicht; 7 Krijgsmacht; 8 De gezamenlijke 

edelen; 9 Brandstof; 10 Hand; 12 Slotwoord; 

14 Slang; 17 Kabinetswijziging (10); 18 Komt 

dat bij zaalvoetbal niet voor? (10); 19 

Troefkaart; 21 Dwaas; 22 Eikenschors; 23 

Spaanse uitroep; 25 Brede flaneerboulevard 

in Barcelona; 27 Uitstel van betaling; 29 

Vorm; 31 Frisdrank; 34 Verkeerd; 35 Pulverig; 

40 Voorkant van een schip; 42 Broodsmeer-

sel; 44 Een cocktail mengen; 46 Papegaai; 47 

Beroep; 48 Japanse munt; 50 Arbeidsovereen-

komst; 52 Roep van een schildwacht; 53 Kwa-

jongen; 56 Communicatiemiddel; 57 Deel van 

het gelaat; 60 Alstublieft; 62 Gegroet; 64 Aan-

voertroepen; 65 Muzieknoot; 66 Voegwoord. 

 

Oplossing uit nr. 06 

SCHIETLOOD – STRAFKAMER – WENTELTRAP - 

UITOEFENEN 

1e prijs: L. De Ru; 

2e prijs:  M van Amerom; 

3e prijs: J.A. Jansen. 

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. 
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Als je je eenzaam voelt, ervaar je een leegte in je leven 
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich 

eenzaam. Dit aantal neemt door de coronacrisis alleen maar toe. Eenzaamheid kan voortkomen uit het 

zich niet met medemensen verbonden voelen of het missen van een hechte, emotionele band met an-

deren. Een gebrek aan sociale contacten kan ook eenzaamheid geven. De aanpak van eenzaamheid 

vraagt om bundeling van krachten. Daarom hebben diverse Alphense organisaties besloten mee te 

doen aan het Netwerk Eenzaamheid Alphen aan den Rijn. Het doel van het Netwerk is samen een bij-

drage leveren aan het bespreekbaar maken, voorkomen en verminderen van eenzaamheid in Alphen 

aan den Rijn. 

 

Van 1 oktober tot met 8 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid 

Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. Ook in Alphen aan den Rijn 

worden door de verschillende organisaties (extra) activiteiten georganiseerd. 

Deze activiteiten zijn te lezen in een uitgebreide folder die verkrijgbaar is bij de 

organisaties en die te lezen is op de verschillende websites. Opgeven aan acti-

viteiten kan altijd telefonisch of via de email. Kijk daarvoor op de verschillende 

sites van: www.gildealphenaandenrijn.nl, www.bibliotheekrijnenvenen.nl, 

www.tomindebuurt.nl, www.parkvilla.nl, www.alphenbeweegt.nl, www.wijkcentrumswaenswijk.nl, 

www.deblijewijk-edelstenenbuurt.nl. 

 

Fototentoonstelling over eenzaamheid: Hé, jou ken ik nog niet 

Ook vanaf 1 oktober is in de nieuwe Bibliotheek een de fototentoonstelling ‘Hé jou ken ik nog niet’ te 

bezichtigen. Door Alphense fotografen is het thema eenzaamheid in beeld ge-

bracht. Een aantal plaatsgenoten heeft zich laten fotograferen om eenzaam-

heid een gezicht te geven. Met deze tentoonstelling laten we zien dat een-

zaamheid van jong tot oud, bij mannen en vrouwen en in verschillende cultu-

ren voorkomt. De tentoonstelling zal een reis maken langs de locaties van de 

onderstaande organisaties en zal te zien zijn tot en met september 2021.  

 

Bij Netwerk Eenzaamheid Alphen aan den Rijn zijn de volgende organisaties aangesloten: 

Diaconie de Goede Bron, Stichting de Blije Wijk Edelstenenbuurt, Boost, RK-parochie Heilige Thomas, 

Overleg Samenwerkende Organisaties ouderen (OSO), Parkvilla, Go! Voor jeugd, Bibliotheek Rijn en 

Venen, Theater Castellum, Wijkcentrum Swaenswijk, Gilde Alphen aan den Rijn, PKN-gemeente de 

Lichtkring, Alphen beweegt, Comité leuke dingen, Tom in de buurt.  
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De 9 meest gestelde vragen over contant geld  
Betaalt u graag met contant geld? U bent niet de enige. Ongeveer 35 procent van de Nederlanders 

betaalt net zo vaak met contant geld als met een pinpas. Dat heeft het Nibud onderzocht. 15 pro-

cent van de Nederlanders betaalt meestal contant. 

1. Hoe betaal ik veilig met contant geld? 

U kunt gewoon met contant geld betalen. Als u contant be-

taalt, is er een kans dat u de hand aanraakt van de persoon 

aan wie u betaalt. Om dat te vermijden, kunt u het geld het 

beste op de toonbank neerleggen. Legt de winkelier het 

wisselgeld daar ook op, hoeft u elkaar niet aan te raken. 

2. Zijn winkels verplicht om contant geld aan te nemen? 

Geld is een wettig betaalmiddel, maar winkeliers zijn niet 

verplicht om contant geld aan te nemen. Als een winkelier 

geen contant geld wil aannemen, moet hij dat duidelijk ver-

melden. Sommige winkeliers vermelden bijvoorbeeld dat ze 

geen biljetten van honderd euro aannemen, omdat ze bang 

zijn voor valse bankbiljetten. 

3. Mag ik mijn hulp contant betalen? 

Als u dat wilt, mag dat. Ook hier geldt het advies om elkaar 

niet aan te raken. Leg het geld op tafel neer, zodat uw hulp 

het zelf kan pakken. 

4. Kan ik contant betalen in het openbaar vervoer? 

Als u met de NS reist, kunt u bij de NS-automaat op het sta-

tion een los treinkaartje kopen. Er zijn twee soorten auto-

maten. Bij de automaten met een blauwe lichtbalk boven-

aan met het NS-logo kunt u uw kaartje betalen met uw pin-

pas en met muntgeld. Bij de automaten met een gele licht-

balk bovenaan met de tekst ‘OV-chipkaarthouders’ kunt u 

alleen pinnen. Als u reist met bus, tram of metro kunt u uw 

kaartje meestal alleen maar met uw pinpas betalen. 

5. Kan ik met contant geld betalen bij de gemeente? 

Niet altijd. Bij steeds meer gemeenten kunt u alleen pinnen 

voor een nieuw paspoort of rijbewijs bijvoorbeeld. Volgens 

Europees recht mag dat niet. Burgers moeten altijd de mo-

gelijkheid krijgen om te betalen met contant geld. De Ver-

eniging Nederlandse Gemeenten raadt gemeenten aan hier 

rekening mee te houden. 

6. Waar kan ik contant geld halen? 

Contant geld kunt u pinnen bij geldautomaten. Soms in het 

pand van de bank, soms buiten op straat of in een winkel. 

Overal in Nederland kunt u binnen een straal van vijf kilome-

ter geld kunnen opnemen. Ook kunt u bij sommige winkels 

extra geld pinnen. Moet u bijvoorbeeld vijftig euro afreke-

nen, mag u honderd euro pinnen en krijgt u vijftig euro con-

tant mee.  

7. Waar kan ik contant geld storten? 

Als u contant geld ontvangt en dat op uw bankrekening wilt 

storten, kunt u terecht bij een bankkantoor of bij de auto-

maten van Geldmaat. Het storten van geld is niet gratis. In-

formeer bij uw eigen bank naar de kosten. 

8. Hoe houd ik me aan een weekbudget zonder contant 

geld? 

Bij de meeste supermarkten kunt u een cadeaukaart kopen. 

U kunt zelf bepalen welke bedrag u op de kaart wilt zetten. 

Hiermee kunt u eenvoudig uw boodschappen betalen, zon-

der dat u met klein geld hoeft af te rekenen. 

9. Gaat contant geld verdwijnen? 

Voorlopig niet. Veel mensen willen graag contant betalen. 

Bijvoorbeeld omdat ze niet gewend zijn aan pinnen. Of om-

dat ze elke week willen rondkomen van een vast bedrag. Of 

omdat iemand anders boodschappen voor hen doet. De 

Nederlandsche Bank en andere banken, de Consumenten-

bond, winkeliers en ouderenorganisaties werken samen om 

ervoor te zorgen dat contant betalen mogelijk blijft.  

 

   Bron: Rabo Ikwoonleefzorg  
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Tips om veilig te blijven fietsen 

De afgelopen twintig jaar is het 

aantal 70-plussers dat is overle-

den na een ongeval met de fiets 

of e-bike met 68% gestegen. Dit 

komt naar voren uit  de nieuwste 

cijfers van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS). 

 

Fietsers die omkomen in het verkeer 

zijn ouder dan slachtoffers die over-

lijden na een auto-ongeluk. Van de 

omgekomen fietsers in 2019 was 59 

procent 70 jaar of ouder. Het aantal 

fietsdoden per 1 miljoen inwoners 

liet bij bijna alle leeftijdsgroepen een 

daling zien, behalve bij de 70-

plussers. Het aantal omgekomen 70-

plussers op de fiets nam met acht 

procent toe. 

Toch is fietsen in de eerste plaats 

gezond. Blijf het dus vooral doen 

zolang u kunt, maar doe het wel 

veilig. 
 

Zo blijft u veilig fietsen 

De Stichting VeiligheidNL heeft een folder 

ontwikkeld voor ouderen op de fiets. Deze 

folder is gemaakt in samenwerking met de 

ANWB, de Fietsersbond en Veilig Verkeer 

Nederland. Uitgangspunt is dat u zolang mo-

gelijk blijft fietsen. Fietsen is gezond en zorgt 

ervoor dat u langer mobiel blijft. De folder 

kunt u downloaden op: 

https://www.veiligheid.nl/valpreventie/

voorlichtingsmateriaal/toolkit-fietsveiligheid 

 

Zorg voor een veilige fiets 

• Uw fiets moet goed op maat zijn, en 

vooral niet te hoog. Zorg dat u met 

uw voeten bij de grond kunt als u op 

het zadel zit en overweeg de aan-

schaf van een fiets met een lage in-

stap. 

• Het is belangrijk dat alles aan uw fiets 

goed werkt. Laat uw fiets door een 

fietsenmaker controleren, zorg voor 

goede remmen en goede verlichting. 

• Monteer stevige fietstassen als u 

boodschappen doet op de fiets. 

 

Zorg voor een goede voorbereiding 

• Draag schoenen die goede grip geven 

op de trappers. 

• Zorg dat u goed hoort en ziet. Laat 

ogen en oren regelmatig controleren. 

Overweeg een fietsspiegel. 

• Wees vertrouwd met uw fiets. Wen 

op een rustige plek aan een nieuwe 

(elektrische) fiets of doe mee aan een 

fietscursus. 

• Houd het weer in de gaten. Waait het 

hard, kan het glad zijn? Ook regen 

kan voor minder grip op de weg zor-

gen. 

 

Beweeg u veilig in het verkeer 

• Doe het rustig aan. Voorkom haast en 

voorkom vermoeidheid. Neem pauze 

bij langere ritten. 

• Houd afstand van andere weggebrui-

kers en van de stoeprand. 

• Vermijd drukke momenten. 

 

Veilig onderweg met de e-bike 

Met een elektrische fiets is de kans op ernsti-

ge verwondingen bij een ongeluk groter dan 

bij een gewone fiets bleek vorig jaar uit on-

derzoek van Groningse artsen. Wat kunt u 

doen om een valpartij te voorkomen? 

Bijna één op de drie nieuwe fietsen is een e-

bike. Geen wonder, want zo’n elektrische 

tweewieler is sneller en comfortabeler dan 

een gewone fiets. Een uitkomst bovendien 

als u graag naar buiten gaat, maar moeite 

hebt om lange stukken te trappen. Een e-bike 

gaat sneller dan u denkt en is zwaarder dan 

een gewone fiets. Als u valt, is de kans op 

schade groter. Artsen onderzochten 500 

mensen die na een fietsongeval binnenkwa-

men op de eerste hulp van het Universitair 

Medisch Centrum Groningen. E-bikers bleken 

vaker schedelletsel te hebben dan gewone 

fietsers. Ook hadden zij twee keer zo veel 

meervoudige verwondingen en lagen ze twee 

keer zo lang in het ziekenhuis. De afgelopen 

drie jaar zijn er, volgens cijfers van de Politie, 

zeker 79 mensen op een e-bike verongelukt, 

waarvan de overgrote meerderheid 60 jaar of 

ouder was. Dan maar niet op de e-bike? Zo’n 

vaart loopt het niet. Als u zich maar bewust 

bent van de risico’s, is de e-bike een handig 

vervoermiddel. 

 

Pas uw snelheid aan 

Een e-bike kán 25 km per uur rijden, maar 

dat is op drukke fietspaden of onoverzichte-

lijke wegen niet veilig. Pas uw snelheid daar-

om aan. Doe dat ook bij regen, bij vuil op de 

weg en bij winters weer. De e-bike heeft 

meerdere niveaus van trapondersteuning. 

Start altijd rustig op en gebruik de turbostand 

pas als u zich zeker voelt en de ruimte hebt. 

 

Stel uw fiets goed in 

Koop een fiets met de juiste framemaat en 

stel het stuur en het zadel goed in. Op een e-

bike die goed is afgesteld, en die vooral niet 

te groot is, zit u stabieler. Om makkelijk op- 

en af te stappen kunt u als man kiezen voor 

een damesframe. Er zijn ook e-bikes te koop 

met een extra lage instap. 

 

Een helm? 

De Groningse artsen die letsel bij e-bikers 

onderzochten, pleiten voor een helmplicht. 

De overheid wil daar niet aan omdat onder-

zoek heeft uitgewezen dat veel Nederlanders 

de fiets laten staan als ze een helm op moe-

ten. En dat is weer slecht voor de volksge-

zondheid. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen 

vrijwillig een helm te dragen. Landelijk pro-

jectleider infrastructuur van de politie Egbert

-Jan van Hasselt adviseert het iedere e-biker. 

Zeker als je wat ouder bent. Je kunt er ernstig 

hoofdletsel mee voorkomen. 

 

Fietstraining 

Veilig Verkeer Nederland verzorgt door het 

hele land fietsvaardigheidstrainingen voor 

senioren. U krijgt bijvoorbeeld verkeersvoor-

lichting, behendigheidsoefeningen, een ogen- 

en gehoortest en heel veel tips. De training is 

geschikt voor fietsers op e-bikes, maar ook 

zinvol als u een gewone fiets gebruikt. 

 

Verzekering? 

Een gewone e-bike met trapondersteuning 

tot 25 km/u is meestal meeverzekerd bij uw 

aansprakelijkheidsverzekering. Een speed-

pedelec met ondersteuning tot 45 km/u is 

dat niet. 

 

 

 Vervolg op de volgende pagina 
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Vervolg tips om veilig te blijven fietsen 

Kent u de verkeersregels voor fietsers? 

Het wordt steeds drukker op de weg. 

Ook op de fiets merkt u dat. Kent u als 

fietser de belangrijkste verkeersregels? 

En weet u dat u een flinke boete kunt 

krijgen wanneer u zich niet houdt aan 

deze verkeersregels? 

Juist als het drukker wordt op de weg, is 

het belangrijk dat u de regels kent. Zo 

kunt u veilig aan het verkeer blijven 

deelnemen, ook op de fiets. Bovendien 

zit u zekerder op het zadel als u de re-

gels kent. 

Gewone fiets, e-bike of speed pedelec 

De verkeersregels voor een gewone fiets 

en een elektrische fiets of e-bike zijn 

hetzelfde. Een elektrische fiets heeft 

trapondersteuning die stopt bij een snel-

heid van 25 kilometer per uur. Een 

speed pedelec is een extra snelle elektri-

sche fiets. Ook op deze fiets moet u 

meetrappen, maar de snelheid mag op-

lopen tot 45 kilometer per uur. Voor de 

speed pedelec gelden dezelfde regels als 

voor bromfietsen. Zo heeft u een brom-

fietskenteken nodig en moet u een 

bromfietshelm op. Ook een AM-rijbewijs 

is verplicht. Lees meer hierover de web-

site van de Rijksoverheid. 

Verlichting 

Op de fiets is goed werkende verlichting 

verplicht. Elke fiets moet voor een wit en 

achter een rood licht hebben. Bij slecht 

zicht en in het donker moet deze verlich-

ting aan. Beide lampen moeten recht 

vooruit schijnen. Knipperende lampjes 

als fietsverlichting zijn niet toegestaan. 

Losse lampjes mogen, maar alleen als 

die ter hoogte van het bovenlichaam zijn 

vastgemaakt. Op de achterkant van de 

fiets moet u een rode reflector hebben. 

De wielen of banden moeten witte of 

gele reflectoren hebben. En de trappers 

moeten gele reflectoren aan de voor- en 

achterkant hebben. Een fiets met twee 

voorwielen moet links en rechts van het 

voorwiel een voorlamp hebben. Een fiets 

met twee achterwielen hoeft maar één 

rood achterlicht te hebben. Wel moet er 

aan beide zijden een reflector zitten. 

Helm 

Op de fiets en op de e-bike is een helm 

niet verplicht. 

Bellen of appen tijdens fietsen 

Het is verboden om uw telefoon tijdens 

het fietsen te gebruiken. Ook het vast-

houden van de mobiele telefoon terwijl 

u fietst, is verboden. De boete is 95 eu-

ro, exclusief administratiekosten. 

Naast elkaar 

Fietsers mogen met maximaal twee per-

sonen naast elkaar rijden. U mag niet 

rechts inhalen en inhalen vlak voor een 

voetgangersoversteekplaats is verboden. 

Ook moet u tijdens het fietsen zoveel 

mogelijk rechts houden. 

Fietspad of rijbaan? 

Als er een verplicht fietspad is, bent u als 

fietser verplicht daar te rijden. Een ver-

plicht fietspad herkent u aan een rond 

blauw verkeersbord met een witte fiets 

of een witte fiets en een bromfiets. Er 

bestaan ook onverplichte fietspaden. 

Deze herkent u aan een rechthoekig 

blauw verkeersbord met het woord 

‘fietspad’. Zoals het woord onverplicht al 

zegt: als fietser bent u niet verplicht op 

dit fietspad te rijden. Is er helemaal geen 

fietspad, dan moet u op de rijbaan fiet-

sen. Fietsen op de stoep is verboden. 

Fietsen met meer dan twee wielen mo-

gen op de rijbaan rijden als ze breder 

zijn dan 0,75 meter. 

Fietsstraat 

Steeds meer gemeenten leggen fiets-

straten aan. Dit zijn wegen waar de fiet-

sers de belangrijkste weggebruikers zijn. 

Auto’s zijn er ‘te gast’. Automobilisten 

moeten dus veel rekening houden met 

fietsers. Dat betekent bijvoorbeeld dat 

zij hun snelheid moeten aanpassen en 

aan fietsers de ruimte moeten geven. 

Landelijke regels voor fietsstraten zijn er 

nog niet. 

Rotonde 

Rotondes zijn soms erg onoverzichtelijk 

en het verkeer lijkt van alle kanten op u 

af te komen. Nadeel is ook dat er ver-

schillende regels zijn. Als er op een ro-

tonde géén verkeersborden of haaien-

tanden staan, hebben bestuurders van 

rechts altijd voorrang. Dat geldt ook 

voor fietsers van rechts! Staan er wél 

verkeersborden (de bekende driehoek 

met de rode rand) of staan er haaientan-

den, dan heeft het verkeer óp de roton-

de voorrang. Als u op zo’n rotonde fietst, 

heeft u voorrang op de automobilist die 

de rotonde op wil rijden of wil verlaten. 

Blijf altijd goed kijken of de automobilist 

u wel ziet en voor u stopt! 

Aanhanger achter de fiets 

U mag fietsen met een aanhanger. De 

aanhanger mag niet breder zijn dan 1 

meter. Met een aanhanger moet u op 

het verplichte fietspad rijden. Is de aan-

hanger breder dan 0,75 meter, dan mag 

u ook op de rijbaan rijden. 

 

Boetebedragen 

Ook als fietser moet u zich natuurlijk aan 

de verkeersregels houden. Doet u dat 

niet, dan kan dat een boete opleveren. 

 

Fietsen zonder licht of verlichting die 

niet aan de wettelijke eisen voldoet: 

€ 55.00 

Geen of verkeerde reflectoren: 

€ 35.00 per reflector 

Vasthouden van de mobiele telefoon 

terwijl u fietst: € 95,00 

Niet op een verplicht fietspad fietsen: 

€ 55,00 

Geen richting aangeven: € 35.00 

Fietsen onder invloed: € 100,00 

Door rood fietsen: € 95,00 

 

Bron: Rabo Ikwoonleefzorg 
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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-mail: 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. Nieuwe fol-

der 2020-2 aan te vragen bij: beheer@wijkcentrumswaenswijk.nl of af te halen bij bibliotheek of gemeentehuis. 

Parkvilla/Parkfilmhuis 

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

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

 

01/10 Babyteeth 

04/10 Babyteeth (14.30 uur) 

06/10 House of Hummingbird 

 

Oudshoornse kerk 

22/0 20.15 uur, kerk open 19.30 

LENNEKE RUITEN - Sopraan  

In een intieme setting brengt zij een concert getiteld ‘From 

Russia with love’. Samen met Peter Brunt (viool), Jeroen den 

Herder (cello) en Thom Janssen (piano) spelen zij deze 

avond bekende werken van Rachmaninov, Tsjaikovski, Gliè-

re en Sjostakovitsj. 

€ 21,00 p.p. Info en kaartverkoop:  

www.cornelisdevlaming.nl of 

e-mail penningmeester@cornelisdevlaming.nl 

Veilig financieel ouder worden  
Maandag 19 oktober wordt de themabijeenkomst in Wijkcentrum 

Swaenswijk verzorgd door leden van de Lo-

kale Alliantie tegen financieel misbruik van 

de gemeente Alphen aan den Rijn. Aanvang 

14.00 uur. De toegang is vrij, inclusief de 

koffie en thee. 

Naarmate mensen ouder worden, neemt hun kwetsbaarheid toe en 

daarmee ook de kans om slachtoffer te worden van financieel mis-

bruik. De schatting is zelfs dat één op de tien ouderen nu of in de 

toekomst kans loopt om financieel te worden uitgebuit. Financieel 

misbruik van ouderen komt dus vaak voor. Het kan op allerlei manie-

ren gebeuren. Iemand die de boodschappen doet betaalt bijvoor-

beeld ook de eigen boodschappen van het meegekregen geld. Oude-

ren die het slachtoffer zijn van financieel misbruik schamen zich hier 

vaak voor. Soms zijn ze ook afhankelijk van de persoon die misbruik 

van hen maakt. Tijdens de bijeenkomst informeren ketenpartners van 

de Lokale Alliantie Alphen aan den Rijn u welke mogelijkheden er zijn 

om Financieel veilig ouder te worden. Geen vervoer? Bel tijdig de 

TOMBUS. Meer info: www.wijkcentrumswaenswijk.nl. 

 

NB De Workshop Vrolijke dikke dames of  - dieren schilderen is niet op don-

derdag, maar op vrijdag 16 oktober, aanvang 13.30 uur. 
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Schulden na de AOW dwingen tot doorwerken  
Steeds meer AOW’ers hebben een betaalde baan. Seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, FASv en 

NOOM deden onderzoek. Wat blijkt? Wie na de AOW schulden heeft, werkt steeds vaker door. Kijkend naar de achterblij-

vende koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden is dat niet verwonderlijk. Nederland moet waken voor een verdere 

achteruitgang. De politiek is aan zet. 

Het aantal AOW-gerechtigden met een betaalde baan is de afgelopen jaren fors toegenomen. De arbeidsparticipatie van 

AOW-gerechtigden bedroeg in 2019 naar schatting ruim 7% (in 2009 was dat nog minder dan 6%). Het aantal AOW-

gerechtigden met een betaalde baan is toegenomen van 138.000 in 2009 naar 215,000 in 2019; een groei van ruim 50%! 

 

Doorwerken vaak enige optie voor behoud van koopkracht 

Waar de koopkracht van de totale bevolking zich positief ontwikkelde, plus 6%, is de koopkracht van de meeste gepensio-

neerden juist verslechterd. De koopkracht van gepensioneerden lag in 2018 gemiddeld bijna vijf procent lager dan tien jaar 

eerder. Gepensioneerden kunnen zonder werk hun inkomenssituatie vaak niet meer veranderen, waardoor hun koopkracht 

sterk afhankelijk is van de indexering van de AOW en aanvullende pensioenen en van fiscale maatregelen. Doorwerken is 

vaak de enige optie voor het behoud van koopkracht. 

 

Voor de groep ouderen met een inkomen lager dan de kritische inkomensgrens, kan doorwerken na de AOW noodzakelijk 

zijn om maandelijks de eindjes aan elkaar te knopen. Ook de groep ouderen met een inkomen op of (net) boven de lage-

inkomensgrens kan doorwerken als noodzakelijk zien om financieel rond te komen, of om - gegeven de afnemende koop-

kracht waarmee zij te maken hebben - dezelfde levensstandaard te behouden. Maar veel ouderen, in het bijzonder oudere 

migranten, kúnnen door hun gezondheidssituatie en arbeidsmarktdiscriminatie niet aan werk komen. Dat maakt de trend 

van ‘moeten doorwerken uit financiële noodzaak’ extra wrang. 

 

De seniorenorganisaties roepen de politieke partijen dan ook dringend op om de koopkracht van se-

nioren te verbeteren. En om dit tot speerpunt te maken tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 

2021!   
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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 

Twee quotes over het parkeren in het centrum van Al-

phen aan den Rijn vielen mij op, te weten: 

 De nieuwe voorzitter van de VOA, mevrouw Elles 

in ’t Veld kondigt aan dat zij gratis parkeren in 

Alphen aan den Rijn gaat regelen (AD 11 septem-

ber 2020); 

 Gemeente wil autogebruik in centrum van      

Alphen terugdringen (AD 12 september 2020) 

Ik ga ervan uit dat mevrouw In ’t Veld niet pleit voor 

het afschaffen van het parkeerbeleid, maar doelt op de 

lang gekoesterde wens van de VOA om het winkelend 

publiek te compenseren voor de parkeerkosten.  

In schril contrast daarmee staat het voorgenomen be-

leid van het college van B&W en de gemeenteraad om 

het autogebruik in het centrum terug te dringen. On-

derdelen van het nieuwe beleid zijn: 

 Bewonersparkeervergunningen (+/- 800) worden 

duurder en kunnen zelfs worden ingetrokken; 

 Het aanzetten tot het afsluiten van een abonne-

ment bij een van de parkeergarages. 

Dat bewonersparkeervergunningen duurder worden zal 

wellicht niet te voorkomen zijn, maar het idee van het 

aanzetten van centrumbewoners tot het afsluiten van 

een parkeerabonnement in een van de parkeergarages 

is niet doordacht. Afgezien van de prijs van een derge-

lijk abonnement is het alleen zinnig als je in de directe 

omgeving van een van de parkeergarages woont. Beter 

zou zijn de tarieven voor parkeergarages te verlagen 

om gebruik daarvan door centrumbezoekers verder te 

stimuleren. Daarnaast blijkt maar weer dat B&W en de 

gemeenteraad geen oog hebben voor het feit dat veel 

inwoners van deze gemeente als gevolg van hun leeftijd 

in toenemende mate afhankelijk zijn van de auto.  

Alles wijst erop dat het college voorsorteert op de 

wens van de VOA om gratis parkeren in Alphen aan 

den Rijn mogelijk te maken en de rekening daarvan te 

laten betalen door de centrumbewoners. 

 

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 

Het bestuur heeft besloten het eerste lustrumfeest van 

de ASVA uit te stellen. In maart 2021 komt het 

opnieuw op de agenda te staan. 

 

Mocht u het vergeten zijn, donderdag 15 okto-

ber as. is de Algemene Ledenvergadering. Ver-

derop in dit katern vindt u een herinnering. 

Algemeen 

Onze website is vernieuwd. Zoals u weet zijn wij aange-

sloten bij de FASv, en de Koepel Gepensioneer-

den en het OSO. 

Onder het kopje onze vereniging klikt u op part-

ners. Daar kunt u doorklikken naar de websites 

van onze partners. 

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 oktober zijn jarig: 

14/10 mevrouw N. de Vries-Numan 

18/10 de heer P.J. Sumner 

21/10 mevrouw J.W.P.M de Heij-v.d. Helm 

25/10 mevrouw W. Snel 

26/10 mevrouw Y.J.A.M de Veth 

Allen hartelijk gefeliciteerd. 

 

 

 

 

Overleden 

mevrouw L. Leffring 

mevrouw P. Vrijenhoek-van Molenbroek  

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
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Fotowedstrijd 
Het is u wellicht opgevallen dat er wat dingen veranderd zijn in onze website – www.asv-alphen.nl . Op 

de home pagina hebben wij nu een foto 

geplaatst van het Zegerslootstrand. Ons 

idee is om de foto op de home pagina ie-

der seizoen te wisselen en daarvoor heb-

ben wij uw hulp nodig. 

Fotografeert u graag en hebt u mooie fo-

to’s van Alphen en omgeving in herfst-, 

winter-, lente- en zomertooi, die wij kos-

teloos mogen gebruiken, dan kunt u deze mailen naar secretaris@asv-alphen.nl.  

Het bedrijf dat onze website beheert kiest uit de inzendingen de mooiste en best bruikbare foto. 

Mail uw-foto vóór 10 oktober naar secretaris@asv-alphen.nl en wie weet komt uw foto op onze web-

site te staan.  
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Herinnering 

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 leden van uw huishouden. 

Dit kan tot 11 oktober 2020. 

Deelnemers gezocht voor een onderzoek! 

 
Onderzoeksbureau Labyrinth voert in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een 

onderzoek uit naar het effect van digitalisering op de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer en an-

dere mobiliteitsdiensten. Want kan iedereen nog wel gebruik maken van het Openbaar Vervoer wanneer 

er steeds meer via digitaal en online gaat? 

In dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in de ervaringen van senioren over reizen met het openbaar ver-

voer en de rol van digitalisering daarin. Daarom zouden wij hierover graag kort met u in gesprek gaan. 

Deze gesprekken kunnen plaats vinden op een door u vertrouwde locatie, zoals bij u thuis of een openba-

re plek zoals een bibliotheek of restaurant. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de periode september 

t/m november. Uiteraard worden de maatregelen rondom het coronavirus zoals voorgeschreven door 

het RIVM hierbij in acht genomen. Daarnaast ontvangt de deelnemer een VVV-bon ter waarde van 

€25,00. 

Bent u 65+? Maakt u wel eens gebruik van bus, tram, metro of trein? Of van WMO-vervoer, het Valys 

busje, Regiotaxi of deeltaxi? En vind u zichzelf niet zo heel digitaalvaardig? Dan gaan wij graag met u in 

gesprek. Als u andere mensen kent die hier mogelijk in geïnteresseerd zijn mag u dit onderzoek uiteraard 

ook met hen delen. 

 

U kunt u aanmelden door een kort aanmeldingsformulier in te vullen via de link: 

https://www.labyrinthonderzoek.nl/aanmelden-voor-interview-kennisinstituut-mobiliteitsbeleid/. 

 

Wilt u graag meedoen maar is dat lastig via de computer? U kunt uzelf of een ander ook aanmelden 

door te bellen naar (0)30 262 81 91. Vertel dan even dat u belt om zich aan te melden voor het onder-

zoek naar reizen met het openbaar vervoer. Voor meer vragen over het onderzoek kunt u ook dit num-

mer bellen of een mail sturen naar c.overbeek@labyrinthonderzoek.nl. 



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 

Op weg naar de herfst 

Oktober is een typische herfstmaand. De bladeren 

van de bomen verkleuren en geven veelal een 

schitterend gezicht. Ook velen van ons bevinden 

zich in de herfst van hun leven. Er is een periode 

van rust aangebroken, die gepaard kan gaan met 

de ongemakken die nu eenmaal bij het ouder wor-

den horen. Ondanks alles kunnen we genieten van 

de (kleine) dingen die ons overkomen: aandacht 

van geliefden om ons heen, de zorg die ons ver-

leend wordt, een lied waardoor we worden be-

moedigd. Ook denken we wellicht aan de zingeving 

van het leven. Zeker in deze tijd is aandacht nodig 

voor met name de ouderen die alleen zijn en in 

een isolement (gaan) verkeren. Laten we op elkaar 

letten en het gebod van het liefhebben van de 

naaste in praktijk brengen.  

Sterkte in deze bijzondere tijd!  

 

 

 

Lammert Haalboom, secretaris PCOB Alphen aan 

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

De soos (KBO) 

Inmiddels zijn we heel voorzichtig begonnen met 

het klaverjassen. De bedoeling is 

dat we nog geen competitie spelen, 

maar gewoon gezellig - met een 

paar prijsjes voor de winnaars. We 

spelen dan zoals we dat voorheen 

altijd deden. Per ronde trekken we 

een kaart, zodat men niet elke keer met dezelfde 

persoon speelt. Er kunnen ook andere gezelschaps-

spellen gespeeld worden. We spelen voorlopig de 

eerste dinsdag van de maand alleen bingo. 

 

 

 

 

Wat erg belangrijk is: u moet zich van tevoren 

aanmelden en indien nodig, ook afmelden! Dit om 

teleurstellingen te voorkomen; er kunnen immers 

naar de richtlijnen van het RIVM maar 32 perso-

nen in de zaal.  

Ineke Hoogervorst 
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Van de bestuurstafel 
Traditioneel ontvangen de PCOB-leden op hun verjaardag een felicitatiekaart. Wij zijn blij 

dat u lid bent van onze afdeling en laten dat onder andere blijken door deze kaart. De mooie kaarten 

worden al jaren met liefde en passie gemaakt door Janny van Zuilekom uit Koudekerk aan den Rijn. 

Hartelijk dank, Janny, voor je activiteiten die door de leden zeer op prijs worden gesteld!  

De verjaardagskaarten worden trouw thuisbezorgd door Lenie van der Stigchel. Ook Lenie bedanken we 

hartelijk voor haar bijdrage om de leden te verrassen op hun verjaardag. 

Laten we ook de overige vrijwilligers van Lief en Leed niet vergeten! De bezoekdames en bezoekheer die 

onze oudere leden bij bijzondere gebeurtenissen met een telefoontje en/of bezoekje vereren, altijd 

voorzien van een bloemetje of een presentje. We zijn dankbaar voor en onder de indruk van de activitei-

ten die, onder bezielende aansturing van Gozien Matthijsen, door de vrijwilligers van Lief en Lied ver-

richt worden.  

Hartelijk dank hiervoor!  

Bestuur PCOB . 
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Jarigen 

90 jaar: 

Mevr. Th.E. Haverkamp-de Heij (KBO)  23-10 

85 jaar: 

Mevr. E. de Ruijter-Verheul (PCOB)  18-10 

Mevr. J.E. van Egmond-Verruijt (KBO)  24-10 

80 jaar: 

Dhr. T.S. Lodder (KBO)    13-10 

Mevr. W. Snel (PCOB)    25-10 

Allen hartelijk gefeliciteerd. 

 

Jubileum 

55 jaar getrouwd: 

Echtpaar Quarré-Quarré (PCOB)   07-10 

Gefeliciteerd met dit heugelijke feit. 

 

Overleden 

Dhr. H. Verdui (KBO)     05-08 

Dhr. J. Ykema (PCOB)    18-08 

Dhr. H. Mens (KBO)     25-08 

Dhr. J.J. Swart (PCOB)    08-09 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 

Lief en leed 

 

 

Dinsdag 20 oktober: de heer Dick Tempelaar met een reisverslag van een treinreis van 50 jaar geleden naar Bergen 

in  Noorwegen. 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 vrij-

dag 11 september.  

Alphenaren bouwen aan verandering in Oeganda 
Zes jongeren en twee leiders uit Alphen aan den Rijn (leden van de Adventskerk en Maranthakerk) bouwen in de 

zomer van 2021 mee aan een kleuterschool in Oeganda met de organisatie World Servants. De Alphenaren waren 

al langer van plan om zich in te zetten voor een project van World Servants. 

Het reisdoel was aanvankelijk Zambia, maar uiteindelijk gaat de groep naar Oeganda. 

 

Kleuterschool bouwen 

Dirk Bruijnes, Loes Stigter, Martine Wielinga, Naomi van ’t Wout, Nienke Hoogen-

doorn, Peter van ’t Wout, Rob Wielinga en Ruben van ’t Wout gaan met nog dertig 

andere Nederlandse jongeren meebouwen aan een Early Child Development Cen-

tre, vergelijkbaar met een kleuterschool. Het gebouw bestaat uit drie klaslokalen, 

een toiletblok en een keuken. Door een explosieve groei van het aantal kinderen 

dat naar school gaat is het huidige schoolgebouw te klein geworden. 

 

 

Samenwerken 

Het doel van het project is tweeledig: behalve een bijdrage aan een kwaliteitsverbetering aan het onderwijs in 

Oeganda levert de interculturele samenwerking nieuwe inzichten op voor alle betrokkenen. 

De Alphenaren doen kennis en ervaring op voor het leven. De organisatie World Servants ziet dat jongeren blij-

vend andere keuzes maken op het gebied van carrière, consumptie en tijdsbesteding. 

 

Actievoeren 

Voor het project is bijna € 25.000,00 nodig. De groep voert het komende jaar allerlei acties om dit bedrag bijeen 

te brengen. Via www.geef.ws/alphenaandenrijn kunt u een donatie doen. Op deze site zijn ook alle actieplannen 

te vinden. U kunt ze ook volgen via hun facebookpagina: Actiegroep-World-Servants-Alphen-aan-den-Rijn 


