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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.  

Algemeen redacteur: 
Wim van der Tang, Kees Mustersstraat 21, 2406 LK Alphen aan den Rijn. 
e-mail: seniorennieuwsalphen@gmail.com 
Als u iets te melden hebt dat ook voor andere lezers leuk of interessant is, schrijf of mail aan 
de redac e, want Seniorennieuws is van, voor en door ons allen. 
Inleveren van kopij voor het december/januarinummer 2020 uiterlijk 13 november bij de redac e van Sen-
iorennieuws. Graag als Word-bestand via e-mail. Het december/januarinummer verschijnt in week 48. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 

De ouderenorganisa es uit Alphen aan den Rijn werken samen in de s ch ng 
Overleg Samenwerkende Ouderenorganisa es (OSO). Secretariaat: OSO, Amalia van 
Solmsstraat 9, 2404 GN Alphen aan den Rijn, e-mail: ouderenbelangen@hetnet.nl  
Voor verdere informa e kunt u ook terecht op de website: www.oso-alphen.nl 

Algemeen katern 
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Nu we in een gedeeltelijke lockdown zi en, kunnen we aan de hand van de gepubliceerde corona-
routekaart zien welk perspec ef er is als we ons allen aan de noodzakelijke maatregelen houden. 
Gelukkig hebben onze bezorgers hun eigen routekaart, zodat u ook deze maand weer Seniorennieuws 
ontvangt. 
 
De redac e 

Geen lockdown voor Seniorennieuws  

Wordt u onze nieuwe algemeen redacteur/hoofdredacteur? 
Begin volgend jaar stopt onze algemeen redacteur/hoofdredacteur ermee. Daarom zijn wij op zoek naar 
iemand die de ouderenproblema ek goed kent, die weet waar het nieuws voor senioren te halen valt en 
die beschikt over een vlo e pen. Kortom: een nieuwe Wim van der Tang. Vraag hem gerust het hemd van 
het lijf : seniorennieuwsalphen@gmail.com. 



Column 

Handleiding 
Mijn buurvrouw hee  haar pols gebroken en 
daarom hee  zij een broodrooster aangescha . 
Vraag me niet naar de logica. Ik stel me voor dat 
ze geen brood kan snijden en dat voorgesneden 
brood eerder uitdroogt. Dan maar even in het 
rooster. Uit dit net gekochte huishoudelijke ap-
paraat komen heel verrassend twee vleugeltjes 
oppiepen. Zij moet zich dus verdiepen in de 
handleiding. Ik lees gebruiksaanwijzingen al jd 
vooraf, ik ben de beroerdste niet. Dat kan me 
uren kosten. Uren? Ja, denk maar eens aan een 
nieuwe camera met al haar verborgen mogelijk-
heden. Soms zijn handleidingen om uit je vel te 
barsten. Als de oorspronkelijke tekst miserabel 
vertaald is door een slecht computerprogram-
ma. Of wanneer je die op internet opzoekt en 
uitprint en dit 170 vellen duur papier kost. Maar 
daar kom je net te laat achter. Het kan ook zijn 
dat een essen ële alinea is weggevallen. Hier-
door ging mijn nieuwe wekkerradio de eerste 
nacht ieder uur spelen en dreef mij tot wan-
hoop. Mijn buurvrouw hee  eveneens een ge-
luidsopnameapparaat gekocht vanwege haar 
polsbreuk. Ze kan niet meer schrijven. Een mi-
niem geval, formaat luciferdoosje, mét een mi-
nihandleiding. Alles bleek onleesbaar, zelfs de 
knopjes op het apparaat. Haar te hulp geroepen, 
technisch geschoolde zoon oordeelde: “Dat kost 
me een hele middag!” Zijn moeder hee  het 
frutsel teruggestuurd. Mijn vooroordeel is dat 
vrouwen instruc es vooraf lezen en mannen dat 
pas achteraf doen. Ik denk aan de vriend die een 
nieuwe tent gekocht hee  en die wel even op 
zal ze en. Moet je de gebruiksinforma e niet 
lezen? Nee hoor. Dat kan hij zo wel, deze tech-
neut. Als de tent voor driekwart staat, stagneert 
de ac viteit. De handleiding wijst uit dat het 
heel anders moet. Dus moet de tent weer afge-
broken worden. Daar moet je dan niet te veel 
van zeggen als vrouw. Zo’n man hee  zelf na-
melijk ook een gebruiksaanwijzing, al staat die 
niet op papier. Die uitsteeksels op het brood-
rooster zijn trouwens om broodjes op te war-
men. Het staat in de handleiding. Janny Eskes  

OSO-commissie Wonen 
Huisves ngsbeleid Senioren 
In november 2018 hee  onze gemeenteraad het 
‘Uitvoeringsplan Senioren 2018-2021’ vastgesteld. Dat plan 
is gericht op wonen, welzijn en zorg. Onderdeel daarvan is 
het ‘Huisves ngsplan Senioren’, dat naar verwach ng nog 
dit jaar door de raad zal worden vastgesteld. 
In de ‘Alphense Woningmarktstrategie 2019-
2022’ (vastgesteld door de raad in juli 2019) is specifiek aan-
dacht besteed aan senioren. In deze woningmarktstrategie 
zijn de loca es rondom het Bospark en Klompenmaker 
(Noorderbrink) aangewezen als ontwikkelloca es. 
Het ‘Huisves ngsplan Senioren’ is dus een concrete uitwer-
king van de eerdere beleidsplannen. Er zijn vier uitgangs-
punten met bijbehorende maatregelen geformuleerd: 
 

Realiseer méér aanbod voor senioren met een grotere diversiteit; 
S muleer doorstroming en als dat niet kan jdige woonaanpas-
sing; 
Langer zelfstandig wonen vraagt meer dan geschikte woningen; 

Monitoren van de ontwikkelingen en bijsturen waar nodig. 
 
De OSO-Commissie Wonen is betrokken geweest bij de tot-
standkoming van dit ‘Huisves ngsplan Senioren’. 
Daarnaast hee  onze commissie desgevraagd ook gerea-
geerd op het gemeentelijke ‘Ambi edocument Woonservi-
cegebieden en woonzorgcomplexen’ van juni 2020. Onze 
commissie hee  aangegeven zich in grote lijnen te vinden in 
dit ambi edocument. Wél hebben wij de vraag gesteld of er 
voldoende lering is getrokken uit het feit dat eerder uitge-
werkte plannen voor een woonzorgzone en wijkservicecen-
trum in het gebied Nieuwe Sloot helaas niet zijn gereali-
seerd.  
Het mag duidelijk zijn dat de OSO-commissie Wonen het 
bijzonder op prijs stelt om jdig betrokken te worden bij de 
verschillende beleids-en uitvoeringsplannen van de ge-
meente, vooral als het gaat om adequate huisves ng voor 
senioren. We gaan er daarbij natuurlijk van uit dat onze re-
ac es en adviezen serieus genomen worden. Plannen ma-
ken is uiteraard prima, maar waar het écht om gaat is dat 
deze plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De 
OSO-commissie Wonen zal u dan ook regelma g op de 
hoogte houden van de verdere onwikkelingen.  
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Cryptokruis 
Van dit kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryp sch omschreven. U kunt deze vier woorden vóór 
11 november 2020 als oplossing insturen naar Mar n 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 De eerste plas aan boord van een schip 
(10); 10 Deel van de week; 11 Uniform; 13 
Deel van een hengel; 15 Grafopschri ; 16 De 
lezer heil; 18 Oever; 20 Onderdanig; 23 Mens; 
24 Balken; 26 Erg boos; 27 Modeverschijnsel; 
28 Uit nalatenschap verkrijgen; 30 Afgunst; 31 
A eer; 32 Geneeskundige Dienst; 33 Ziens-
wijze; 35 Dwaas; 36 Nederlandse provincie; 
37 Gekruide vleesgelei; 38 De dorst lessen; 39 
Niet parkeren; 41 Kort moment; 43 Sterke-
drank; 44 Natuurlijke logaritmen; 45 Harde 
klap; 47 Gymnas ektoestel; 49 Voorschri ; 51 
Landbouwwerktuig; 52 Kaartspel; 54 Godin 
van de overwinning; 55 Tijdeenheid; 56 Bal-
sport; 58 Treiter; 59 Karaat; 60 Mollengang; 
61 Zandheuvel; 63 Dringen; 65 Schouwspel; 
67 Luch g ka enkwaad (10). 
 
Ver caal: 
1 Voortgezet onderwijs; 2 Gewicht; 3 Noorse 
god; 4 Begroten; 5 Soortelijk gewicht; 6 Voor 
de vuist weg; 7 Hevig; 8 Uniek; 9 Klein slokje; 
10 Slagwapen; 12 Jeremiëren; 14 Zonder in-
houd; 17 Vervaardigt boeken terwijl u wacht  
(10); 18 De eerste ontlas ng van een baby 
(10); 19 Vreemde munt; 21 Waterkering; 22 
Lange smalle ondiepte in zee; 23 Tam; 25 
Vlees uit het bovendeel van de hals; 27 Cijfe-
ren; 29 Knellen; 31 Erg; 34 Voch g koud; 35 
Kwinkslag; 40 Ingetogen kuis; 42 Zangvogel; 
44 Vertrek; 46 Roem; 47 Spinnenweb; 48 
Heks; 50 ‘Nog eens’; 52 Boei; 53 Zangstem; 56 
Vrucht; 57 Interval; 60 Onbewerkt; 62 Wate-
ring; 64 Na dato; 65 Motorraces; 66 Maan-
stand. 
 
Oplossing uit nr. 07: 
INHAALSLAG – REFORMATIE – BUITENSPEL - 
PLATWALSEN 
 
1e prijs: M van der Veen; 
2e prijs: C.E. Toor; 
3e prijs: B. Van Abswoude. 

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 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 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 kor ng. 
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Wie zijn wij? 
Het Ouderenberaad Zorg & Welzijn is een groep ervaren vrijwilligers die wil dat er mét ouderen wordt gesproken 
en niet óver hen. Wij geven daarom gevraagd en ongevraagd advies aan organisa es, instellingen en opleidingen 
op het gebied van Zorg en Welzijn en Wonen. Via de Raad van Ouderen komen onze adviezen ook bij de Minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook dragen wij bij aan onderzoek- en innova eprojecten.  
Wat is ons doel?  
De kwaliteit van leven van ouderen bevorderen door te adviseren en te par ciperen in onderzoek, onderwijs en 
beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. 
Netwerk Ouderenberaad 
We willen niet alleen de meningen en ervaringen van de twin g ouderen binnen het Ouderenberaad Zuid-
Holland Noord inbrengen, maar juist ook van andere ouderen in onze regio. Daarvoor willen we een Netwerk op-
richten. Dit doen we in nauwe samenwerking met de masteropleiding Vitality and Ageing en de afdeling Oude-
rengeneeskunde van het LUMC.  
• Wilt u enkele keren per jaar meedenken over actuele onderwerpen die ouderen aangaan?  
• Wilt u uitnodigingen krijgen voor bijeenkomsten over interessante onderwerpen voor ouderen in de regio?  
• Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen?  
Wordt dan lid van het Netwerk Ouderenberaad. Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, vragen wij u 
zich aan te melden via een LUMC-formulier dat u kunt vinden op: h ps://forms.lumc.nl/lumc2/ouderenpanel  
Op deze manier zijn uw gegevens veilig bij ons en worden deze niet voor andere dan onderzoekdoeleinden ge-
bruikt. Dit alles is in overeenstemming met de huidige AVG. Een uitgebreider privacystatement kunt u vinden in 
het formulier.  
Als uw aanmeldformulier binnen is, zult u kort daarna al de eerste vragenlijst ontvangen! Deze vragenlijst zal in-
gaan op de langetermijneffecten van de coronacrisis op verschillende aspecten in uw leven. Ook ontvangt u dan 
de nieuwsbrief.  
Schroom niet om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen hebt. Ons adres: ouderenbe-
raad@lumc.nl  
Wij kijken ernaar uit om, gezamenlijk met u, onze stem te laten horen!  
Met vriendelijke groet,  
Ouderenberaad Zorg & Welzijn Zuid-Holland Noord  
Voor meer informa e over het Ouderenberaad en voorbeelden van onze ac viteiten, bekijk onze website 
www.ouderenberaadzuidhollandnoord.nl  
 
Beste senioren, 
Als vertegenwoordiger van de commissie Zorg & Welzijn van het OSO in het Ouderenberaad wil ik u graag uit-
nodigen om u aan te melden voor het nieuw op te ze en netwerk Ouderen. Wij willen graag op de hoogte blij-
ven wat er bij u lee  en waar u behoe e aan zou hebben. 
Ik reken op u! 
Met vriendelijke groet, 
Johan van Wijk (06) 215 752 34 

Oproep aan 60-plussers: 
denk mee, blijf op de hoogte, word lid van ons netwerk  

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord zoekt 60-plussers die de mening van ouderen 
onder de aandacht willen brengen  
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Een gezond binnenklimaat in de winter  
Als het te voch g is in uw huis, kunt u gezondheidsklachten krijgen. Maar te droog is 

ook niet goed. Hoe zorgt u voor een gezond binnenklimaat?  

In het stookseizoen houden veel mensen het liefst de 
boel goed dicht. Tegelijker jd gaat de verwarming flink 
omhoog. Die combina e is niet gezond. De lucht in 
huis raakt vervuild, er ontstaan vochtproblemen of het 
wordt juist onaangenaam droog. Ouderen zijn extra 
kwetsbaar. Een slecht binnenklimaat zorgt bij hen voor 
maar liefst 25 procent meer doktersbezoeken, blijkt uit 
onderzoek van de Universiteit van Maastricht. 
Vocht in huis 
In een op de en Nederlandse woningen groeit schim-
mel op muren of plafonds. Hebt u er ook last van, dan 
is dat een teken dat het te voch g is in huis. Het is be-
langrijk om maatregelen te nemen, want vocht en 
schimmel zijn erg ongezond. Ze veroorzaken of verer-
geren astma en andere luchtwegaandoeningen. Hebt u 
erg vaak een verstopte neus, jeukende ogen of keel-
klachten? Vocht gee  behalve aan schimmel ook voe-
ding aan de huisstofmijt die volgens het Longfonds dit 
soort allergische reac es kan geven. 
Last van droge lucht 
Behalve te voch g, kan de lucht in huis ook te droog 
zijn. Dat gebeurt bijna alleen in de winter als droge 
buitenlucht wordt opgewarmd. Een te lage luchtvoch-

gheid kan allerlei klachten geven. Uw keel voelt 
droog aan, u krijgt last van droge ogen of van barstjes 
in uw lippen. Droge lucht kan ook huidklachten verer-
geren. Voor mensen die snel last hebben van schilfer-
tjes, kloo es of roodheid is de winter sowieso al een 

las g seizoen. Door vrieskou en gure wind is hun huid 
extra gevoelig. 
De juiste luchtvoch gheid 
Met een hygrometer kunt u de luchtvoch gheid in huis 
meten. Een waarde tussen de 40 en 60 procent is ide-
aal. Zowel bij een te voch g als een te droog huis is 
ven leren belangrijk. Het zorgt voor gezonde, schone 
en zuurstofrijke lucht. ’s Morgens even luchten is niet 
voldoende; u moet zorgen voor een permanente toe-
voer van verse lucht via roosters of een ven la esys-
teem. 
Tips tegen vocht: 

Ven leer extra jdens koken en douchen. 
Kook met de deksel op de pan. 
Maak wanden en vloeren na het douchen droog. 
Droog de vloer na het dweilen. 
Hang wasgoed als het kan buiten, of anders in 
een goed geven leerde ruimte. 
Laat lekkages of vochtdoorslag snel repareren. 

Tips tegen droge lucht: 
Zet de verwarming niet hoger dan 21 graden. 
Zorg voor frisse lucht. 
Hang waterbakjes aan de radiator en houd deze 
goed schoon. Anders ontstaat een risico op bac-
teriën. 
Stof regelma g (stof verergert de klachten). 

 
   Bron: Rabo Ikwoonleefzorg  
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Brandveiligheids ps voor de herfst 
Naarmate de dagen korter worden en 
de bladeren van de bomen vallen, is het 
belangrijk om een paar belangrijke vei-
ligheids ps in gedachten te houden. 
Met de juiste voorzorgsmaatregelen en 
veiligheidsbewustzijn, kunt u genieten 
van dat frisse herfstweer en tegelijker-

jd enkele gevaren vermijden die ge-
paard gaan met het seizoen.  
Rookmelders belangrijk voor ouderen 
In geval van brand hebben mensen slechts 
drie minuten de jd om te vluchten. Oude-
ren, mensen met een beperking en kinderen 
kunnen zichzelf veel moeilijker redden. Daar-
om is een snelle ontdekking van brand nog 
belangrijker. Zij hebben meer jd nodig om 
te vluchten. 

Als je ouder wordt, is de aanwezig-
heid van rookmelders extra belang-
rijk. Daardoor heb je langer de jd 
om te vluchten bij brand. 
Neem maatregelen die de kans op 
brand beperken. Overleg met buren 
hoe zij kunnen helpen met vluchten 
bij een eventuele brand. 
Sluit alle deuren in huis voordat je 
gaat slapen. Doe dat ook overdag 
zoveel mogelijk, zodat brand en rook 
zich minder snel kunnen verspreiden. 

Let op met elektrische dekens 
Gebruik je graag een elektrische deken in de 
winter, niets mis mee. Maar als zo’n deken 
de hele zomer in een kast hee  gelegen, kan 
de bedrading beschadigd zijn, waardoor kort-
slui ng kan ontstaan. 
Als je elektrische dekens gebruikt volgens de 
gebruiksvoorschri en voorkom je kortslui ng 
of oververhi ng. 

Sommige dekens moet je oprollen en 
andere opvouwen. Vouw een deken 
precies op volgens de gebruiksaanwij-
zing. Dan gaat de bedrading niet ka-
pot. 
Zet de deken nooit aan als die nog 
opgevouwen is. Dat kan leiden tot 
plaatselijk hoge temperaturen en 
daardoor brand. 
Heb je de deken een jd niet ge-
bruikt? Test hem dan eerst. Dat doe 
je door te controleren of de deken 
nergens warmer wordt dan gebruike-
lijk. 

Laat kinderen niet op een bed sprin-
gen waarop een elektrische deken 
ligt; daardoor kan de bedrading kapot 
gaan. 

Jaarlijks meer dan 2000 schoorsteenbranden 
Jaarlijks zijn er in ons land meer dan tweedui-
zend schoorsteenbranden. De oorzaak is 
meestal een vervuilde of verstopte schoor-
steen. Er is dan weinig of geen trek 
(ops jgende warme lucht) meer, waardoor 
verbrandingsgassen kunnen terugslaan in de 
kamer. Hierdoor ontstaat het bijkomende 
gevaar van koolmonoxidevergi iging, dat 
ontstaat bij onvolledige verbranding. 

Zorg voor voldoende trek in de 
schoorsteen. Goede trek is noodzake-
lijk om de rook en rookgassen die 
vrijkomen, goed af te voeren. 
Plaats eventueel een trekkap (of trek-
kende kap) bovenop de schoorsteen. 
Een trekkap bevordert dat de warme 
lucht ops jgt en voorkomt dat wind 
en regen de schoorsteen inkomen. 
Houd de schoorsteen nest- en blad-
vrij door een kraaienkap te plaatsen. 
Controleer of rook te zien is bij het 
schoorsteenkanaal en of je brand-
lucht ruikt. Dat kan wijzen op scheur-
vorming in het schoorsteenkanaal. 
Gebruik geen zogenaamde schoor-
steenveegblokken. Die branden wel-
iswaar het schoorsteenkanaal 
schoon, maar het kanaal wordt dan 
niet door een deskundige gecontro-
leerd op scheurvorming en er worden 
geen vogelnesten verwijderd. 
De schoorsteen moet regelma g 
worden geveegd en gecontroleerd. 
Bij minder dan drie keer per week 
stoken: eenmaal per jaar. Bij intensief 
gebruik: minimaal tweemaal per jaar. 
Schakel hiervoor een bedrijf in dat is 
aangesloten bij de Algemene Schoor-
steenvegers Patroons Bond (ASPB). 
Dan weet je zeker dat je een gediplo-
meerde schoorsteenveger tre  met 
een aansprakelijkheidsverzekering. 
Vraag ook een nota van de schoor-
steenveger voor de verzekerings-
maatschappij. 
Zorg voor voldoende ven la e. 
Zorg dat het vuur helemaal uit is 
voordat je gaat slapen of voordat je 

de woning verlaat.  
CO-MELDERS redden levens 
Koolmonoxide is een zeer gi ig gas, dat ont-
staat bij onvolledige verbranding of een 
slechte afvoer van verbrande gassen. Het 
plaatsen van CO-melders in ruimtes waar een 
(open) verbrandingstoestel staat, kan levens 
redden. 

Plaats al jd een CO-melder in de 
ruimte waarin een (open) verbran-
dingstoestel staat. Bijvoorbeeld de 
kamer waar een gaskachel staat, een 
keuken met een geiser of een zolder 
waar de cv-opstelling staat. 
Let erop als je een CO-melder koopt, 
dat deze vijf tot en jaar meegaat. 
Zet bij plaatsing de plaatsingsdatum 
en de vervangdatum met watervaste 
s  op de voorkant. 
Kies liever niet voor een combimel-
der, met daarin ook een rookmelder. 
Die moeten namelijk beide op een 
andere plek worden geplaatst. 
Plaats de CO-melder volgens de in-
struc e. Let daarbij op het volgende: 
als je de CO-melder aan de muur 
plaatst, beves g deze dan hoog aan 
de muur op een horizontale afstand 
vanaf 1 tot maximaal 2 meter van het 
verbrandingstoestel. Plaats hem op 
minimaal 15 cen meter afstand gere-
kend vanaf het plafond. 
Zorg er ook voor dat de melder al jd 
hoger is geplaatst dan de deurpost of 
het raamkozijn. 
Als je de CO-melder aan het plafond 
plaatst, doe dit dan op een afstand 
vanaf 1 tot maximaal 2 meter van het 
verbrandingstoestel. Zorg dat de 
melder ten minste 30 cen meter 
vanaf de muur geplaatst wordt. 
Kijk voor de juiste plek voor een CO-
melder ook op www.brandweer.nl. 
Controleer regelma g of de CO-
melder nog goed werkt volgens het 
advies van de leverancier. 

Paul Frijters Brandweer Alphen aan den Rijn  
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Hoe reageert u op onverwachte bezoekers en telefoontjes?  

Iedereen krijgt wel eens onver-
wacht bezoek aan de deur. Een 
verkoper of iemand met een ver-
haal dat u niet vertrouwt. Hier-
onder volgen wat ps van lezers 
van de nieuwsbrief IkWoonLeef-
Zorg van de RABObank.  
Intercom 
Een intercom met camera is een handige 
manier om de bezoeker te kunnen zien 
en spreken zonder de deur open te 
doen. 
“Als ik iemand zie die ik niet ken, zeg ik 
dat ik geen interesse heb en verbreek de 
verbinding. Ik kan het iedereen aanra-
den, ook op de begane grond.”  
Er zijn verschillende slimme deurbellen 
te koop, waarmee u bijvoorbeeld came-
rabeelden kunt bewaren en waarmee u 
op uw telefoon kunt zien wie er voor de 
deur staat. 
Onderbreken 
Als er een verkoper aan de deur komt, is 
het vaak las g om het gesprek op uw 
eigen manier te voeren. Lezers die rea-
geerden op onze oproep, gebruiken de 
volgende manieren om ongewenste be-
zoekers te onderbreken: 

“Ik zeg zo snel mogelijk: 
‘Misschien mag ik u even onder-
breken?’ Geen krach ge taal, 
maar het werkt wel. Ik zeg dan 
dat wij voor goede doelen al onze 
keus hebben gemaakt en verder 
niets geven. Gaat het om iets an-
ders, dan zegt ik direct dat ik geen 
belangstelling heb. Gaan ze toch 
door, dan zeg ik: ‘U hebt gehoord 
wat ik zojuist zei.’ Tot slot groet ik 
vriendelijk.”  
“Komt iemand niet direct ter 
zake, dan vraag ik wat hij komt 
doen. Daardoor doorbreek ik zijn 
ingestudeerde verhaal en sta ik 
sterker.”  
“Ik vraag meteen: ‘Hebben wij 
een afspraak?’ Daarop is het ant-

woord al jd nee. Tot slot groet ik 
vriendelijk en doe de deur dicht.” 

Leugentje om bestwil 
Sommige mensen vinden het makkelij-
ker om een bezoeker af te wijzen met 
een leugentje om bestwil. Een paar 
voorbeelden: 

Maak met uw jas aan de deur 
open. Tegen leuk bezoek zegt u: 
“Je hebt geluk, ik ben net thuis.” 
Tegen ongewenst bezoek zegt u: 
“Je hebt pech, ik moet nu weg.” 
“Ik heb de bel defect verklaard. 
Dat gee  een hoop rust. Ik voel 
me nu een stuk veiliger en alleen 
bekenden kunnen nog onver-
wacht langs komen. Die bellen mij 
gewoon op als ze voor de deur 
staan.” 
“Ik laat mijn financiën vrijwillig 
door iemand anders beheren, 
maar tegen een verkoper aan de 
deur zeg ik: ‘Ik beheer mijn geld 
niet zelf, ik mag niks afsluiten.’ 
Een verkoper denkt dan aan be-
windvoering en gaat meestal 
meteen weg.” 
“Ik zeg al jd: ‘Ik doe niks zonder 
met mijn kinderen te overleg-
gen’.” 

Alleen erkende collectes 
Goede doelen mogen alleen in vastge-
stelde periodes collecteren. Dat staat 
onder andere in de plaatselijke krant en 
op het cbf.nl /collecterooster/roosters of 
020-4170003. 
“Ik weet welke organisa e wanneer col-
lecteert. Ook let ik erop of het een Er-
kend Goed Doel is. Alleen dan geef ik 
iets. Daarvoor heb ik een bakje met 
kleingeld klaarstaan, zodat ik niet mijn 
portemonnee hoef te pakken.” 
S cker 
Veel mensen schreven dat zij een s cker 
bij de deurbel hebben geplakt, waarop 
staat dat verkopers en geloofsovertui-
gers niet welkom zijn. 
“Dit helpt bijzonder goed. Belt er on-

danks die s cker toch iemand aan, dan 
wijs ik hierop en wens de bezoeker een 
goede dag, waarna ik de deur sluit.” 
Een s cker is online te koop, bijvoor-
beeld via Nietaandedeur.nl. 
Buurtapp 
Buurtapps zijn een goede manier om 
andere bewoners snel te vertellen dat er 
een ongewenste bezoeker in de wijk is. 
“Als er iemand komt met een verhaal dat 
ik niet vertrouw, dan bel ik de poli e. Of 
ik zet het op de buurtapp.” 
Geen aankondiging ontvangen 
Instan es zoals de gemeente, het water-
leidingbedrijf of het energiebedrijf stu-
ren gewoonlijk een aankondiging als er 
iemand bij u langskomt. Wees dus voor-
zich g als er toch iemand van een offici-
ële instan e onverwacht aanbelt. 
“Een ne e heer met een zwarte map en 
aan zijn hals een koord met een pasje 
belde bij mij aan. Ik vertrouwde het niet, 
omdat hij al voor mijn eigen voordeur 
stond, terwijl ik in een por ekapparte-
ment woon. Hij zei dat hij van de ge-
meente was en dat hij het een en ander 
wilde vragen. Ik zei dat ik niet op de 
hoogte was gesteld van zijn bezoek door 
de gemeente en ook niet door de Vereni-
ging van Eigenaren. Hij ging meteen 
weg. Daarna heb ik de secretaris van de 
Vereniging van Eigenaren geïnfor-
meerd.” 
Alleen opendoen voor gewenst bezoek 
Ook met familie en bekenden kunt u de 
afspraak maken dat zij hun komst al jd 
aankondigen. 
“Ik doe nooit open als er wordt aange-
beld, tenzij ik een afspraak met iemand 
heb. Dat is niet raar, dat is veilig!“ 
Vergeet een gewenste bezoeker het een 
keer te melden? Ook voor de deur kun-
nen ze nog telefonisch contact zoeken 
 
 
 
 
Bron: Rabo IkWoonLeefZorg 



Nieuws over de Huisartsenpost 
Op 29 september hebben diverse raadsleden (digitaal) gesproken met een vertegenwoordi-
ging van de S ch ng Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) en de Doktersdienst 
Duin- en Bollenstreek (DDDB) over de plannen voor de herinrich ng van de nachtzorg van de huisart-
senspoedposten in de regio Zuid Holland Noord. 
Daarbij is ook gesproken over de maatschappelijke onrust die daarover is ontstaan. In verband met de 
voorgenomen fusie tussen de SHR en de DDDB, is de discussie over spoedzorg in de nacht naar een la-
ter jds p in 2021 verschoven. 

Wie moet weten dat ik mantelzorger ben en waarom? 
Als u voor een partner of een ouder 
zorgt, vindt u dat waarschijnlijk heel 
normaal en praat u er daarom wei-
nig over. Toch kan het goed zijn om 
juist wel te vertellen dat u voor ie-
mand zorgt en wat dat voor u bete-
kent. Dat kan u helpen bij uw man-
telzorgtaak. 
 
Een op de drie Nederlanders zorgt 

jdens zijn leven voor kortere of lan-
gere jd voor een ander en is daar-
mee mantelzorger. Het is geen be-
roep, maar als u dagelijks in de weer 
bent voor een ander, kan dat wel zo 
voelen. Gelukkig staat u er niet al-
leen voor. De overheid, vrijwilligers-
organisa es en zorgverleners bij-
voorbeeld kunnen u helpen. Maar 
dan moeten ze wel weten dat u 
mantelzorger bent. 
De huisarts 
Vertel uw huisarts over de zorgtaken 
die u vervult en wat dat voor u bete-
kent. De huisarts kan inscha en wel-
ke ondersteuning u nodig hebt en u 
doorverwijzen naar de juiste hulp-
verlener. De huisarts (of de wijkver-
pleging of zorgorganisa e) kan ook 
een mantelzorgverklaring geven. 
Daarmee kunt u bijvoorbeeld een 
mantelzorgparkeervergunning krij-
gen of een gra s vrijwilligersverzeke-
ring. 

De gemeente 
De gemeente is een belangrijke part-
ner voor mantelzorgers. Bij het Wmo
-loket kunt u bijvoorbeeld huishou-
delijke hulp, woningaanpassingen en 
vervoer aanvragen voor de persoon 
waar u voor zorgt. Ook begeleiding, 
dagbesteding en kortdurend verblijf 
in een verpleeghuis wordt door de 
Wmo vergoed. Verder kunt u onder-
steuning krijgen in de vorm van ver-
vangende zorg of respijtzorg. De zorg 
wordt dan jdelijk overgenomen, 
zodat u tot rust kunt komen. Via het 
Wmo-loket van de gemeente kunt u 
ook een mantelzorgmakelaar inscha-
kelen. Deze kan u helpen met regel- 
en uitzoekzaken voor degene voor 
wie u zorgt. 
Mantelzorgorganisa es 
Voor een luisterend oor kunt u vaak 
terecht in het lokale buurthuis, maar 
er zijn ook speciale lokale en regio-
nale organisa es voor mantelzorgon-
dersteuning. Ga naar de website 
Mantelzorg.nl of bel de Mantelzorg-
lijn (030) 760 60 55. U kunt er met 
anderen praten over uw zorgtaken, 
maar ook informa e, advies en prak-

sche hulp krijgen en vaak worden 
er ook bijeenkomsten en cursussen 
georganiseerd. 
 
 

Familie en vrienden 
Praat met de mensen in uw omge-
ving over uw werk als mantelzorger. 
Het is fijn om met mensen die u 
goed kent uw zorgen, angsten en 
verdriet te delen. En misschien kun-
nen ze u ook wel helpen met prak -
sche zaken. 
Buren en vrienden van uw naaste 
Het is erg handig om contact te heb-
ben met mensen in de omgeving van 
de persoon voor wie u zorgt. De bu-
ren bijvoorbeeld, of een vriend of 
vriendin die regelma g op bezoek 
komt. U kunt hen vragen een oogje 
in het zeil te houden als u er niet 
bent. Of als er plotseling hulp nodig 
is en u kunt niet komen, dan kunt u 
een ander vragen om even langs te 
gaan. 
Wijkverpleging en thuiszorg 
Zorgt u voor iemand die wijkverple-
ging of thuiszorg krijgt? Dan gaat u 
misschien juist op andere jden naar 
uw naaste, omdat hij of zij dan vaker 
bezoek krijgt. Toch is het wel goed 
als de wijkverpleging en/of thuiszorg 
weet dat u als mantelzorger ook be-
paalde taken uitvoert. Het is handig 
om taken op elkaar af te stemmen, 
in overleg een rooster op te stellen 
en om samen te werken. 
 
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 zullen er in de rest van dit jaar geen koffie-ochtenden/-middagen zijn!!! 
Voor vragen over het wel of niet doorgaan van andere ac viteiten volgens RIVM-richtlijnen, vraag informa e bij: 
Par cipe: Prins Bernhardlaan 8, 2405 VZ Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 42 75 00, e-mail: info@par cipe.nu  
Tom in de buurt: Carolien Sa nk, tel. (06) 41 08 23 93 of wijkcoach Ilona de Wit, tel. (06) 51 92 49 02. 
Wijkcentrum Kerk en Zanen: Bernard Vermeer, tel. (0172) 47 27 64. 
Swaenswijk: De themabijeenkomsten en de koffieochtenden PLUS komen helaas te vervallen. In principe gaan de overige ac -
viteiten door. Bij twijfel mail: beheer@wijkcentrumswaenswijk.nl of bel: (06) 22 333 260  

 

Fietstocht 16 september 2020
Na de geslaagde fietstocht in augustus had de OSO-
werkgroep ac viteiten opnieuw een fietstocht georgani-
seerd en de organisa e daarvan natuurlijk weer aan Mari-
lou toevertrouwd. 
Dat is een kol e naar haar hand en opnieuw schotelde zij 
het ‘peloton’ van zes en fietsers een prachtroute rich ng 
Hazerswoude-Dorp voor; waar bij uitspanning ‘Gewoon Bij 
Winny’ koffie met overheerlijke taart op ons stond te 
wachten. Dit is een verborgen parel met een ruim terras, 
een volière en andere fauna uit ons dierenrijk. Het weer 
werkte vandaag prima mee, zodat een ieder van ons volop 
genoot van de prach ge route o.a. door het Bentwoud. Bij 
restaurant De Beeren aan het Noord AA in Zoetermeer 
was de lunchstop, waar het twaalfuurtje werd geserveerd; 
het was een broodmaal jd waar je u tegen zegt en die 
zeer gewaardeerd werd. 
Na zo’n goede veer g kilometer kwam een eind aan deze 
meer dan geslaagde dag, waarbij ik als fervent fietser weer 
op plekjes was gekomen, waar ik nooit eerder ben ge-
weest. 
Met een ijsje bij Gelato Con Amore tot slot, toonde een 
ieder met een verdiend applaus voor 
Marilou aan, dat zo’n fietstocht ook 
volgend jaar hopelijk weer georgani-
seerd gaat worden. 
Dan zijn wij zeker weer van de par j. 
Met een fietsgroet, 
Piet Berkhout. 
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Nieuw restaurant nabij Driehoorne 
 
 
 

Op de plek waar vroeger restaurant De Vrienden zat, 
gingen zaterdag 10 oktober de deuren van Restaurant 
Millennium officieel open. Restaurant Millennium in 
de Planetenbuurt van Alphen aan den Rijn hee  een 
interna onale keuken en is na de gedwongen slui ng 
wegens corona zes dagen in de week geopend van 
11:00 – 21:00 uur. Op maandag gesloten.  
 
Meer informa e: 
Restaurant Millennium 
Uranusstraat 500 
2402 CG Alphen aan den Rijn 
Telefoon: (0172) 78 67 80 
Email: info@restaurantmillennium.nl 
www.restaurantmillennium.nl. 

Herinnering 
aanvraag mantelzorgcompliment 
In de gemeente Alphen aan den Rijn kan tot 
uiterlijk 30 november 2020 het mantelzorg-
compliment worden aangevraagd. Hebt u 
iemand in uw familie, vrienden- of kennis-
senkring die langdurig en onbetaald zorg aan 
u verleent? 
Deze mantelzorger kunt u bedanken met 
een mantelzorgcompliment van € 200,00. 
Hiervoor doet u een aanvraag bij de ge-
meente. Zie voor meer informa e over het 
aanvragen van het mantelzorgcompliment 
de website van de gemeente: 
h ps//www.alphenaandenrijn.nl/College/
Onderscheidingen/Mantelzorgcompliment.  
Als u bij een aanvraag van een mantelzorg-
compliment ondersteuning nodig hebt, dan 
kunt u terecht bij een van de ouderenadvi-
seurs. Zij staan vermeld in de colofons van 
ASVA en KBO-PCOB. 
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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:    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: 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 

De dag waarop ik dit ar kel schrijf, is de dag waarop de 
gedeeltelijke lockdown van kracht wordt. 
Het is niet uit te sluiten dat op het moment dat u dit 
ar kel leest er een volledige lockdown van kracht is. 
Nederland is weer terug bij af met alle beperkingen die 
daarbij horen en niemand weet wanneer de beperkin-
gen weer (gedeeltelijk) kunnen worden opgeheven. 
Een en ander hee  ook gevolgen voor de ac viteiten 
van de ASVA. In de bestuursvergadering van 5 oktober 
is besloten om de al uitgeschreven Algemene Ledenver-
gadering van 15 oktober niet door te laten gaan. Ook 
het kerstdiner met daaraan gekoppeld ons lustrum-
feest gaat niet door. Alleen het kerstdiner organiseren 
is helaas ook geen op e. Wij hebben dit besluit geno-
men op basis van het toenemend aantal coronabe-
sme ngen en de daaraan gekoppelde onzekerheid van 
het beschikbaar zijn van een ruimte die in corona jd 
geschikt zou zijn voor het op een verantwoorde wijze 
organiseren van het lustrumfeest en/of het kerstdiner.  
Al met al is 2020, het jaar waarin de ASVA vijf jaar be-
staat, een nagenoeg ac viteitenloos jaar geworden. 

Maar een oud spreekwoord zegt: ‘wat in het vat zit, 
verzuurt niet’. De hoop en het vertrouwen blij  om in 
de loop van 2021 weer ac viteiten op te starten. Ook 
zal in 2021 een nieuwe datum worden vastgesteld voor 
de lustrumviering. Maar om zo ver te komen is, naast 
het beschikbaar komen van het coronavaccin, zelfdisci-
pline nodig van alle Nederlanders om zich te houden 
aan de voorgeschreven coronamaatregelen.  
 
Mijn oproep aan u is om het goede voorbeeld te 
geven, waaronder het in de publieke ruimte dra-
gen van een mondkapje. Ik zie nog te veel senio-
ren die denken dat dit dringende verzoek niet 
voor hen geldt. 
Tot slot: blijf gezond en zie om naar elkaar.  
 

 
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 voorzi er 



Algemene Ledenvergadering 
In de bestuursvergadering van 5 oktober is besloten om 
i.v.m. het oplopend aantal coronabesme ngen 
de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 
jl. geen doorgang te laten vinden. 
 
Ac viteiten 
De minigolf was een groot succes (zie verderop 
in dit katern). 

Kor ng op verzekeringen bij Centraal Beheer  
De FASv hee , voor de aangesloten zelfstandige senio-

renverenigingen, met Centraal Beheer een over-
eenkomst gesloten. Deze overeenkomst houdt 
in dat u als lid van de ASVA kor ng kan krijgen 
op verzekeringen van Centraal Beheer. Op onze 
website kunt u onder FASv meer lezen. 
Ook kunt u al jd bellen met Centraal Beheer 

telefoon: (055) 579 80 00. 

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 verdrie ge zaken die in ieders leven plaatsvinden. Wij zijn er voor u en leven 
met u mee!  

In november zijn jarig: 
09/11 mevrouw E.J. Vos-Boon 
11/11 de heer B.A. Jansen 
15/11 mevrouw D.T. van Pienbroek- Siebenga 
16/11 de heer J.J.P. Ruitenburg 
18/11 de heer C.J. Broer 
20/11 mevrouw T. Windhorst- Rijswijk 
27/11 mevrouw M.P.C. Versluys-Smit  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
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Minigolf op de laatste zomerdag….. 
Wat troffen wij het weer! We hebben nog één keertje heerlijk kunnen genieten op de laatste zomerdag. 

Voor een gezellige middag en een potje minigolf 
waren we bij elkaar gekomen bij Bij Hen. Op het 
grote achterterras van het restaurant was volop 
ruimte voor de 20 deelnemers en het minigolfpark 
was heerlijk rus g, we hadden prak sch het rijk al-
leen! 
Alle minigolfers hebben zich kostelijk vermaakt met 
zowel het spel als de gezelligheid. We hadden zelfs 
een winnaar: de heer Stoker ging met de hoofdprijs 

naar huis! Ja, ik weet het wel, het is geen auto of zo, maar toch: de winnaar!  
 
Nu maar hopen dat we volgend jaar weer gezellige samenkomsten kunnen organiseren. 
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Collec viteitsregeling bij Centraal Beheer  
 

Alle leden van de bij de FASv aangesloten verenigingen (dus ook u als 
ASVA-lid) krijgen vanaf nu kor ng op de par culiere verzekeringen bij 
Centraal Beheer.  
U kunt eenvoudig gebruikmaken van deze collec viteitsregeling. 

Hebt u al verzekeringen bij Centraal Beheer afgesloten, dan worden die, via het collec viteitsnummer 
53047, gekoppeld aan deze collec viteitskor ng.  
Dit kan eenvoudig via Mijn Centraal Beheer. Of door ‘Even Apeldoorn’ te bellen: (055) 579 80 00.  
De FASv-kor ngspagina  
Hieronder kunt u direct zien welke kor ngen u via de collec viteitsregeling kunt krijgen.  
Het overzicht is ook te zien via www.fasv.nl/voordelen/ of rechtstreeks via 
www.centraalbeheer.nl/53047  
 
Overzicht 
Verzekering       Uw voordeel 
Vervoer 
Auto         10% kor ng 
Motor       10% kor ng 
Camper        05% kor ng 
Caravan       05% kor ng 
Schadeverzekering Inzi enden   € 5,00 kor ng 
Pechhulp Nederland     € 5,00 kor ng 
Hulpverlening Buitenland    € 5,00 kor ng 
No Claim Beschermer     € 5,00 kor ng 
Wonen 
Opstal       08% kor ng 
Inboedel       08% kor ng 
Kostbaarheden Buitenshuis    08% kor ng 
Aansprakelijkheid     08% kor ng 
Ongevallen       08% kor ng 
Diversen 
Rechtsbijstand      05% kor ng 
Doorlopende Reisverzekering   05% kor ng 
Bootverzekering (pleziervaartuig)   05% kor n 

Even Apeldoorn bellen 
Wilt u meer weten of hebt u een 
vraag? Op centraalbeheer.nl/53047 
helpen we u graag verder. U kunt er 
ook direct een verzekering afsluiten. 
Of bel even Apeldoorn: 
(055) 579 80 00. 
Op werkdagen zijn we bereikbaar 
van 8.00 tot 21.00 uur. En op zater-
dag van 09.00 uur tot 16.30 uur. 
 
Kent u ons online magazine al? 
Boordevol handige ps, interessante 
ar kelen en leuke filmpjes. Ga naar 
centraalbeheer.nl/magazine. 



Redacteur KBO-PCOB-katern: 
Carien Mensink-Ferguson Braamhorst 52, 2402 PV Alphen aan den Rijn 
e-mail: carienferguson@hotmail.com 
Coördina e 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/Ledenadministra e: 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 belas ngaangi en: 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 belas ngaangi en: Anne-Marie Oudenes, 
telefoon: (0172) 49 40 22, e-mail: anne-marie.oudenes@hetnet.nl 
Ledenadministra e 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 
‘KBO-PCOB vernieuwt’ dan toch eindelijk  

In april heb ik op deze plaats iets geschreven over 
de moeizame manier waarop KBO en PCOB lande-
lijk tot samenwerking komen. Omdat er nu enige 
vooruitgang is, ga ik daar dieper op in.  
Ten eerste denken heel veel mensen, vooral ook 
buitenstaanders, dat de verenigingen al gefuseerd 
zijn. Dat is een misverstand. Als u naar Nieuwegein 
zou bellen om u aan te melden als lid van KBO-
PCOB: dat kan helemaal niet. KBO-PCOB is een 
koepelorganisa e, waar alleen de Unie KBO en de 
PCOB lid van kunnen zijn. De KBO bestaat dan 
weer uit heel veel zelfstandige afdelingen en de 
PCOB is één vereniging met niet-zelfstandige afde-
lingen, waar de ‘centrale’ een greep in de kas kan 
doen; iets wat ooit bij de ANBO is gebeurd, waarna 
veel ANBO-afdelingen zijn geliquideerd en zijn om-
gevormd naar het organisa emodel van de KBO.  
De toenadering ging zo moeilijk omdat vier provin-
ciale bonden lange jd geen vertrouwen hadden in 
het model van ‘KBO-PCOB vernieuwt’; deze vier 

bonden hadden de meerderheid van de leden, 
waarna veel wijze mannen hebben geprobeerd 
par jen bij elkaar te brengen. Na verloop van jd 
hee  de PCOB aangegeven een tweesporenbeleid 
te gaan inze en, nl. enerzijds samenwerking met 
de KBO en als alterna ef ‘de Nieuwe Vereniging’. 
Dit laatste was interessant genoeg voor een aantal 
KBO-afdelingen uit het land van Maas en Waal om 
daar ook aanslui ng bij te willen zoeken. Al deze 
ontwikkelingen hebben drie van de vier provinciale 
bonden tot de stap gebracht om hun verzet tegen 
‘KBO-PCOB vernieuwt’ te staken. 
 
Daarmee lijkt de weg vrij om inderdaad de sa-
menwerking vorm te gaan geven. Een fusie zit er 
in dit stadium nog helemaal niet in. Wordt ver-
volgd!  
 
Dirk Spronk, penningmeester KBO Alphen aan den 
Rijn, namens de besturen KBO-PCOB  
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Nieuws van de ac viteitencommissie  

De soos (KBO) 
Als u dit nummer ontvangt, is de oktobermaand 
alweer voorbij en gaan we uitkijken naar de lange 
winteravonden. Ook wel weer gezellig, met de 
lichtjes aan en de verwarming een paar graadjes 
hoger. Zo gaan we ons, ondanks alle corona-
spanning, weer verheugen op de feestdagen. Het 
zal allemaal heel anders zijn, maar we moeten toch 
proberen er het beste van te maken! 

Vanwege het oplaaiende coronavi-
rus zijn we weer gestopt met de 
dinsdagmiddagsoos. Dat is heel 
jammer, want het begon juist weer 
een beetje gezellig te worden. Maar 

laten we op mis sch blijven en hopen dat dit niet 
al te lang gaat duren! 

24 november 2020: 
65-jarig jubileum KBO Alphen aan den Rijn 
We zijn daar heel erg trots op en ter gelegenheid 
hiervan hebben al onze KBO-leden een leuke ver-
rassing ontvangen.  
Ineke Hoogervorst 
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Jarigen 
90 jaar: 
Mevr. J.C. Moerings (KBO)    18-11 
Mevr. A.K. Tissink-Visser (PCOB)   19-11 
Mevr. Th. Schalkwijk-Huisman (KBO)  28-11 
85 jaar: 
Mevr. M.M. van Meggelen-Alblas (PCOB)  10-11 
Dhr. L.G. Elsgeest (KBO)    16-11 
Mevr. H.S.T. te Marvel-de Kemper (KBO)  17-11 
Mevr. J. de Boer (KBO)    20-11 
Mevr. M. Wubben-Kester (KBO)   29-11 
80 jaar: 
Mevr. G.E.C.W. Huisman-van Helden (PCOB) 01-11 
Mevr. H.A.M. van Klink-Dukker (KBO)  09-11 
Dhr. P. Koole (PCOB)     30-11  

Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Overleden 
Mevr. J. Simon-Kruijt (PCOB)   18-09 
Mevr. T.J.M. Veelenturf-van der Meer (KBO) 10-10 
Mevr. J. Veenendaal-de Heij (KBO)   13-10 
Mevr. T. de Bruijn-Kelderman (PCOB)  16-10 
Dhr. N.J. de Vries (PCOB) 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 
Nieuw lid  
Dhr. C.J. van Staalduinen 
Van harte welkom bij de PCOB. 

Lief en leed 
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Uw contactpersoon in uw regio is:
Wytze Sloot, 079-82 00 399
wytze@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/wytze
www.facebook.com/etenmetgemak

BESTEL EEN 
PROEFBOX VAN 
3 MAALTIJDEN:

€15,
00

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



UW SPECIALIST IN ONTRUIMEN
& VERHUIZEN

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

www.fontein-ontruimingen.nl

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

werk uit handen!

ÉÉN AANSPREEKPUNT

HELDERE COMMUNICATIE

TOTAALPAKKET VAN
DIENSTEN

VRIJBLIJVENDE OFFERTE

VAKKUNDIG &
SNEL


