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Van, voor en door vijftigplussers!

Bent u toe aan een nieuw kunstgebit?
Is uw kunstgebit aan
vervanging toe, of wilt u
deze laten controleren?

U kunt bij
tandprothetische praktijk
Boers terecht voor:

• kunstgebitten
• implantologie
• klikgebitten op implantaten
• frames en plaatjes
• reparaties (één dag service)
• gratis en vrijblijvend advies

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

De specialist voor uw kunstgebit!

• kunstgebitten • klikgebitten • reparaties • frames • plaatjes •
President Kennedylaan 34 • 2403 DP Alphen aan den Rijn • 0172 41 99 10
Prinses Irenelaan 90 • 2404 BJ Alphen aan den Rijn • 0172 49 41 43
E-mail: info@tppboers.nl • Internet: www.tppboers.nl

Alles wat in de dagen na

Met zorg en aandacht begeleiden

het overlijden is besproken,

wij u gedurende deze periode,

voorbereid en geregeld, komt bij

omdat wij vinden dat u met een

elkaar op de dag van de uitvaart.

goed gevoel op het afscheid

Dan wordt daadwerkelijk afscheid

moet kunnen terugkijken.

genomen van de overledene. Met Wij brengen rust, zodat u
woorden en muziek, symbolen

de ruimte krijgt om de juiste

en rituelen. Met bloemen en

beslissingen te nemen.

beelden. Met eten en drinken.

“Jullie persoonlijke uitstraling geeft
troost aan nabestaanden. ”
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

Wilt u een overlijden melden?
U kunt ons 24 uur per dag bereiken.

(0172) 74 25 14

Seniorennieuws is een uitgave van de drie Alphense ouderenorganisa es
en verschijnt en keer per jaar.
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Wim van der Tang, Kees Mustersstraat 21, 2406 LK Alphen aan den Rijn, telefoon (0172) 45 01 38,
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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.
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Algemeen katern

Stappen
Nu het met het vaccineren de goede kant op gaat, komt er ruimte om stappen te ze en naar het nieuwe normaal. Net als toen wij onze eerste stapjes leerden ze en, gaat het nu ook weer gepaard met vallen en opstaan.
De redac e
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Column
Milieubeleid
Mijn gasfornuis begon steeds meer kuren te
vertonen en ik besloot elektrisch te gaan koken.
Ik verwende mezelf met een mooi induc efornuis. Goed voor het milieu ook, we moeten van
het gas af. Aangezien de verwarming in mijn
ﬂatgebouw centraal geregeld is, gebruik ik nu
helemaal geen gas meer. Reden om mijn abonnement op te zeggen. Maar ik had buiten de
bureaucra e gerekend! Het begon al bij energieleverancier Va enfall. Via de website viel het
niet te regelen. Telefonisch waren ze niet te benaderen (dat is de moderne jd). En toen ik eindelijk iemand via de app te pakken had, vertelde
die mij dat ik het gasabonnement niet kon opzeggen, want ik moest vastrecht blijven betalen,
19 euro in de maand. Zij sluizen dat door naar
de netbeheerder.
Volgend sta on, Liander. Het abonnement blijk
je alleen te kunnen stoppen als je de gasmeter
laat verwijderen. Kosten: een kleine 400 euro. Je
kunt de aanslui ng ook voor een jaar laten afsluiten, maar dan ben je verplicht deze na dat
jaar weer te laten aansluiten. Dat is ‘veiliger’. Dit
laatste kost ongeveer net zoveel als de besparing op je vastrecht. De slimmeriken.
Dit speelde een half jaar geleden. Inmiddels
kwam ik er al googelend achter dat bewoners
per 1 maart jdelijk niet de verwijdering van de
gasmeter in rekening mag worden gebracht. Dat
is een verdienste van oud-minister Wiebes, die
dit te gek vond. Dus ze e ik het proces daarná
in werking.
Ik heb echter nog met een derde par j te dealen, huurbaas Woonforte. Deze verleent toestemming onder voorwaarde dat ik bij verhuizing de gasleiding en gasmeter laat terugplaatsen op mijn kosten. Asjemenou. Ik investeer in
duurzaamheid en moet dat later ongedaan maken? Zo schiet het wel op met het milieubeleid.
Ik opperde dat dit vast een vergissing was. Nou,
ze gaan het bespreken. ‘Het zal dan gaan om
een verandering in het beleid’, is het antwoord.
Schiet daar dan maar eens gauw mee op!
Janny Eskes
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OSO-commissie Wonen
Oud en Zelfstandig in 2030
Dat is de tel van het advies dat de commissie Bos
(inderdaad, Wouter Bos) vorig jaar op verzoek van de overheid hee uitgebracht. Onze wethouder Han de Jager is lid
geweest van deze commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende
ouderen’.
Onlangs hee de voorzi er van de OSO-commissie Wonen
een gesprek gehad met wethouder De Jager. Uiteraard kwamen daarbij ook zijn bijdrage aan en het resultaat van deze
commissie aan de orde.
De vraag van de overheid aan de commissie Bos was: “Hoe
is de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op
peil te houden?”
De regie van ouderen zélf over hun ‘derde levensfase’ stond
bij de commissie onverminderd centraal. Gepleit werd voor
vergro ng van het vermogen van ouderen om voor zichzelf
en voor elkaar te zorgen en voor vanzelfsprekende inzet van
digitale middelen. Tijdens de coronacrisis hebben we geleerd dat veel ouderen zichzelf prima konden redden, maar
dat er ook een aanzienlijke groep ouderen is voor wie dat
niet zo vanzelfsprekend is. Eens te meer is duidelijk geworden hoeveel steun ontleend kan worden aan een sociale
inbedding en aan nieuwe technologieën. Ook om dié reden
onderstreept de commissie Bos opnieuw dat zelfstandigheid
tot op hoge lee ijd niet al jd hoe te betekenen dat iedereen ‘langer thuisblij ’.
De commissie pleit dan ook voor herwaardering van colleceve en semi-zelfstandige woonvormen voor ouderen.
Nieuwe (digitale) technieken kunnen daarbij zeer behulpzaam zijn.
Tot slot pleit de commissie Bos voor vereenvoudiging van
het zorgstelsel en voor samenwerking waar mogelijk, omdat
de commissie ervan overtuigd is dat dit tegemoet komt aan
de behoe e aan regie bij ouderen én aan de behoe e aan
overzicht en duidelijkheid bij familie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.
Minister De Jonge hee het advies van de commissie Bos
naar de Tweede Kamer gestuurd en sprak daarbij de verwach ng uit dat het advies een belangrijke bijdrage zal zijn
aan de beleidsvorming, gericht op de toekomst van de ouderenzorg.
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Cryptokruis
Van dit kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryp sch omschreven. U kunt deze vier woorden vóór
11 juni 2021 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 Afstandsbesturing (10); 10 Waterloop; 11
Van een andere mening; 13 Aanwijzend voornaamwoord; 15 Lichtbron; 16 Beeldbuis; 18
Voormalig Nederlands eiland; 20 Plaats in
Limburg; 23 Oppervlaktemaat; 24 Soort weefsel; 26 Op geen moment; 27 Stel; 28 Bijna; 30
Klap; 31 Bijbels ﬁguur; 32 Ui ng van kou; 33
Verbinding; 35 S er; 36 Motorraces in Assen;
27 Plaats in Japan; 38 Cowboyfeest; 39 Reeds;
41 Oplosmiddel; 43 Vaatwerk; 44 Voorzetsel;
45 Later dan; 47 U Edele; 49 Vuistslag; 51
Aanwijzend voornaamwoord; 52 Met veel
passie; 54 Waterplant; 55 Kunstproduct; 56
Snijbloem; 58 Brits eiland; 59 Landcode Republiek Servië; 60 Hoofddeksel; 61 In bezit van;
63 Razen; 65 Bedrijf; 67 Op naar de ﬁle! (10)

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 minstens vier maanden voor het aﬂopen van de geldigheid van uw huidige rijbewijs dat u de zaken rond de Gezondheidsverklaring regelt,
gezien de wach jden bij het CBR.
Na verloop van jd ontvangt u het formulier van het CBR retour. Er
bestaat ook een mogelijkheid om de Gezondheidsverklaring online in te vullen.
Voor informa e daarover kunt u terecht op de website van het CBR www.cbr.nl.
Als dit formulier in uw bezit is, kun u uitsluitend telefonisch een afspraak maken
met S ch ng Media Partners Nederland via (071) 572 84 34.U kunt op werkdagen bellen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Keuringen vinden plaats in de Bron, Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn op woensdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Op de dag van de keuring neemt u mee: de keuringsformulieren van het CBR, een
door de apotheek verstrekt recent (niet ouder dan 14 dagen) medicijnenformulier, urine in een urinecontainertje, deze is te verkrijgen bij uw apotheek of huisarts en verder de bril die u draagt bij het autorijden en uw rijbewijs. Voor de keuring betaalt u op vertoon van uw ledenpas € 22,50 voor een rijbewijs BE en €
40,00 voor een groot rijbewijs. Niet leden betalen € 30,00 en € 45,00. Er kan uitsluitend gepind worden en niet meer contant worden betaald.
Hebt u vragen over het invullen van de Gezondheidsverklaring, dan kunt u contact opnemen met een VOA. Tegenwoordig mag men ook gekeurd worden door
een huisarts. Bij deze keuring kunt u geen aanspraak maken op een kor ng.
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Ver caal:
1 Vanaf; 2 Slot; 3 Deel van een bijenkast; 4
Niet doen; 5 Oude lengtemaat; 6 Muzieknoot;
7 Pot; 8 Chemisch element; 9 Drager van erfelijke eigenschappen; 10 Gevangenis; 12 Weg;
14 Stad in Zuid-Korea; 17 Op kroegentocht
gaan in het buitenland (10); 18 Barbecue
(10); 19 Toiletar kel; 21 Lijm; 22 Deel van de
mond; 23 In werking; 25 Voetbalclub uit Velsen-IJmuiden; 27 Italiaans gerecht; 29 Gebak;
31 Bijbels ﬁguur; 34 Sportar kel; 35 Mannetjesgeit; 40 Onlangs; 42 Paardenrace; 44 Processie; 46 Sjaal; 47 Tijdseenheid; 48 Aanwijzend voornaamwoord; 50 Boom; 52 Koord; 53
Vis; 56 Paard en wagen; 57 Wachthuisje; 60
Ingaande; 62 Deel van een vis; 64 Nikkel; 65
Noord-Holland; 66 Landcode Nigeria.

Oplossing uit nr. 04:
GELDPRIJZEN - DISLOCATIE - DROMENLAND GEHOORGANG
1e prijs: G. van Egmond;
2e prijs: E. Gijsman;
3e prijs: F. Zeilstra.
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OSO-commissie Zorg & Welzijn
En weer zijn we een maand verder met vaccineren
en verwarring rond de coronaregels. Op het moment van schrijven worden ze weer versoepeld en
mogen we weer twee personen ontvangen of een
terrasje pakken. Tegelijk maakt de zorgsector zich
grote zorgen over de ziekenhuis- en IC-opnames.
Bij de PCOB is een klacht binnengekomen over de
nachtapotheek in onze regio. De klacht was dat na
bezoek in de late avonduren van een huisarts vanuit de huisartsenpost Alphen, er medicijnen gehaald moesten worden in Voorhout. De robot in
Leiderdorp was weer eens defect. Aangezien de
echtgenoot van de zieke over de 80 jaar is, zag hij
het niet zi en om in de nacht met de auto naar
Voorhout te rijden. Volkomen terecht.
Deze klacht is door de PCOB doorgestuurd naar de
Commissie Z&W en wij hebben vervolgens contact
opgenomen met de interimdirecteur van Huisartsenpost De Limes en om een reac e gevraagd.
De directeur hee navraag gedaan bij de dienstdoende apotheek en gevraagd waarom er geen
brengservice was aangeboden. Zijn antwoord is
duidelijk: De kosten voor bezorging door een bezorgtaxi overs jgen regelma g de opbrengst van
het apotheektarief, zodat hier heel kri sch mee

omgegaan moet worden. Afspraak is dat de kosten
van de bezorgtaxi alleen voor rekening van de apotheek komen als de arts dit aangee . Eerst wordt
er gekeken of er iemand anders is die de medicijnen zou willen halen. Oordeelt de arts dat er geen
noodzaak is voor bezorging, maar de pa ënt wil dit
alsnog, dan zijn de kosten voor de pa ënt zelf.
De commissie zet hier wel een aantal vraagtekens
bij en zal, na intern beraad, dit alsnog aankaarten
bij de Huisartsenpost De Limes.
De commissie bezocht een lange sessie jdens een
werkbezoek van een werkgroep van het ministerie
van VWS aan alle acht landelijke Ouderenberaden,
waarbij vooral is gesproken wat we per regio doen
aan ouderenzorg en ouderpar cipa e. Boeiend
hierbij was vooral dat er grote verschillen bestaan
in de aanpak per regio. Groningen doet dit heel anders dan Limburg en in Leiden ligt de prioriteit veel
meer bij het (ouderen)onderwijs en het contact
tussen studenten en ouderen.
De commissie zal nauwle end aandacht besteden
aan onderwerpen die voor onze ouderen van belang zijn.
Commissie Zorg & Welzijn

Tip :
Afvalemmer
Nare geurtjes in de afvalemmer kennen we
allemaal.
Om die te verminderen,
leg je onder in de afvalemmer een panty gevuld met
ka engrit. Dat werkt ook
goed in de koelkast. Regelma g schoonmaken kan
natuurlijk ook.
4
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Apotheker Sonja Keizers gee antwoord
op vragen over medicijnen
Vraag:
Is te oude pijns ller nog te gebruiken?
“Ik heb pijn aan mijn schouder en heb nog enkele volle doosjes paracetamol/codeïnefosfaat 500/10 liggen. Alleen zag ik dat deze vijf jaar over de datum zijn. Kan ik ze nog gebruiken?”

Antwoord:
De houdbaarheidsdatum van medicijnen gee aan tot wanneer je er zeker van kunt zijn dat de kwaliteit van het product honderd procent in orde is. Als de datum verstreken is, heb je geen garan es of
het medicijn nog doet wat het moet doen. Er kunnen na verloop van jd chemische ontledingsreac es
optreden, waardoor de werking vermindert of zelfs schadelijke stoﬀen ontstaan.
Pillen of table en kunnen verkleuren of a rokkelen. Crèmes, drankjes en druppels kunnen bederven.
Bij table en die in strips verpakt zijn, zal dat zo’n vaart niet lopen. Een paar dagen of misschien zelfs
weken na het verstrijken van de vervaldatum is er niet direct een groot risico. Maar vijf jaar is wel heel
erg lang. Een vers doosje paracetamol is een goedkope en veiligere keuze. Enkel paracetamol werkt
even goed als paracetamol met codeïne (in deze dosering) en gee geen vervelende bijwerkingen zoals
verstopping.
Bron: Plus Magazine
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Vijf redenen voor een second opinion
Hebt u volgens uw arts een opera e of een bepaalde behandeling nodig, of
hebt u een (erns ge) diagnose gekregen? Dan gaat u meestal af op dit advies. Maar in sommige gevallen vraagt u voor de zekerheid toch liever een
second opinion aan. Daar kunt u verschillende redenen voor hebben.
Maar eerst: wat is een second opinion eigenlijk?
Dat is een mening van een tweede arts. Hij beoordeelt uw diagnose of behandeling opnieuw. Denkt
u eraan om een second opinion aan te vragen, bespreek dit dan eerst met uw behandelend arts.
Misschien kan een goed gesprek al voor meer duidelijkheid en vertrouwen zorgen.
Als dit toch niet helpt, dan hebt u een verwijzing
nodig van uw behandelend arts. Hij moet in principe aan uw verzoek voldoen. Vaak kan uw zorgverzekeraar helpen bij het toewijzen van een andere
arts. Met een doorverwijzing is de kans ook groter
dat uw verzekeraar de second opinion vergoedt.

doordat er nog weinig onderzoek naar gedaan is. Is
er bij u een zeldzame ziekte vastgesteld, dan is het
extra belangrijk om u hier goed in te verdiepen.
Want doordat er minder informa e beschikbaar is
dan bij bekendere ziekten, is de kans op een verkeerde diagnose veel groter. Praat met de artsen
en specialisten die u eerder behandeld hebben en
vraag om hun mening. Zo zorgt u ervoor dat u de
behandeling krijgt die het best bij u past.

3. U bent gediagnos ceerd met een zeldzame
ziekte
Bij zeldzame ziekten is er meestal minder bekend

Bron: Rijksoverheid

4. U bent gediagnos ceerd met kanker
Krijgt u te horen dat u kanker hebt, dan is dat ontze end ingrijpend en levensveranderend (voor zowel u als uw naasten). Een second opinion van een
1. U hebt er geen goed gevoel over
andere arts of specialist is in dit geval logisch en
Uw arts hee een diagnose of behandeling voorge- zelfs aan te raden. Laat u - eventueel door verschilsteld, maar u voelt zich er niet goed bij. Wat nu?
lende artsen - goed informeren over uw prognose
Verdiep u in de mogelijkheden en stel vragen aan en de behandelop es die voor u beschikbaar zijn.
uw arts over de adviezen die u gekregen hebt.
De kans is dan groter dat u het best mogelijke beDaarnaast kan het helpen om er met familie of
handelplan krijgt.
vrienden over te praten. Helpt dit niet, dan vraagt
u een second opinion aan. U moet nooit akkoord
5. De voorgestelde behandeling is riskant, operagaan met iets waar u geen goed gevoel over hebt, bel of hee levenslange gevolgen
vooral niet als het om uw gezondheid gaat.
Het is verstandig om op de hoogte te zijn van uw
op es voordat u instemt met een riskante behan2. U bent behandeld, maar u blij last houden van deling. Vooral wanneer u volgens uw arts geopeklachten
reerd moet worden, een andere operabele behanHebt u nog steeds, zelfs na behandeling, last van
delmethode moet ondergaan of de voorgestelde
klachten? Misschien is er dan meer of iets anders behandeling gevolgen hee voor de rest van uw
aan de hand. Ga er niet zomaar van uit dat pijn of leven. U krijgt meer controle en zeggenschap over
ongemak 'erbij hoort', maar vraag advies aan ande- uw behandeling als u zich goed laat informeren,
re artsen of specialisten.
ook door een tweede arts.
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Zo zit het met de bijwerkingen van coronavaccins
Heb je een coronavaccin gehad? En wat waren de bijwerkingen? Iedereen hee het erover, maar wat weten we
inmiddels over de bijwerkingen van deze nieuwe vaccins?
Het bijwerkingencentrum Lareb houdt de meldingen over de vier coronavaccins bij op zijn website.
Lees hier meer over de laatste ontwikkelingen.
Er zijn nu zo’n ruim acht miljoen coronavaccins gegeven
volgens het coronadashboard. Dankzij de meldingen van
bijwerkingen is er meer bekend geworden over welke
klachten je kunt krijgen na een prik. Tot en met 9 mei
2021 zijn er 49.850 meldingen gedaan over 287.034 vermoede bijwerkingen (per melding kunnen er meerdere
bijwerkingen worden gemeld). Op basis van de meldingen hee het bijwerkingencentrum Lareb een top
10 gemaakt van de meest voorkomende bijwerkingen
van de vier coronavaccins samen. Het goede nieuws:
deze klachten zijn meestal mild en herstellen binnen een
paar dagen na de vaccina e. Zo nodig kan een paracetamol klachten verlichten. De top 10 van bijwerkingen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

hoofdpijn (27.259 meldingen)
je niet lekker voelen (26.454)
spierpijn (25.713)
vermoeidheid (24.327)
rillingen (23.783)
koorts (17.738)
gewrichtspijn (13.785)
misselijkheid (13.388)
reac es op de prikplek, zoals pijn (17.438)
zwelling (6.595) en warmte (6.321) op de prikplek

Deze bijwerkingen waren in grote lijnen ook al bekend
uit de onderzoeken naar de vaccins. Daarnaast zijn er
ook een paar nieuwe bijwerkingen ontdekt, sinds het op
grote schaal aan de bevolking wordt gegeven.
Het vaccin van Pﬁzer/BioNtech (Comirnaty)
Dit vaccin is 3,4 miljoen keer gegeven en er zijn 15.563
meldingen gedaan (tot 25 april bij het Lareb). Nieuwe
bijwerkingen zijn een uitgebreide zwelling op de prikplek, diarree, braken en galbulten. Deze bijwerkingen
zijn toegevoegd aan de bijsluiter. De uitgebreide zwelling op de prikplek kan zich uitbreiden tot over de schouder of elleboog. Behandeling is niet nodig. Diarree en
braken kunnen binnen enkele dagen na vaccina e optreden. Galbulten (of netelroos, of ur caria) ontstaat
meestal ook binnen enkele dagen na vaccina e, aldus
het Lareb. Dit vaccin hee ook de meeste meldingen van
overlijden na vaccina e. Dat wil nog niet zeggen dat het
vaccin gevaarlijker zou zijn, want het is vooral aan oudere mensen gegeven en het is ook op de grootste schaal
8

toegediend. Voor alle vaccins samen zijn er 320 meldingen van overlijden na vaccina e.
Het vaccin van AstraZeneca (Vaxzevria)
Dit vaccin is ongeveer 1,3 miljoen keer gegeven. Er zijn
bij Lareb 22.439 meldingen gedaan van mogelijke bijwerkingen (tot 25 april). Vij ien meldingen gingen over
nieuwe trombosebijwerking: de combina e van een laag
aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) en een uitgebreide trombose. Deze zeldzame bijwerking is aan de
bijsluiter toegevoegd. De klachten ontstonden 7 tot 20
dagen na vaccina e. Het ging hierbij om 12 vrouwen en
3 mannen tussen de 23 en 66 jaar, aldus het Lareb.
Ook gewone trombose werd gemeld. Het gaat om 224
meldingen na vaccina e met Pﬁzer/BioNTech
(Comirnaty), 150 na AstraZeneca (Vaxzevria) en 21 na
het Moderna-vaccin. Alleen een laag aantal bloedplaatjes, dus zonder trombose, kan ook voorkomen bij
het AstraZeneca-vaccin. Soms krijgt iemand daardoor
blauwe plekken, een bloedneus of puntbloedinkjes in de
huid, aldus het Lareb. Deze bijwerking is jdelijk en
meestal niet erns g. Het gaat meestal vanzelf over.
De vaccins van Moderna en van Janssen
Het Moderna-vaccin is aan 300.000 mensen gegeven en
het Janssen-vaccin aan ‘slechts’ 9.000 mensen (25 april).
Net als bij het vaccin van AstraZeneca kan bij het Janssen-vaccin een laag aantal bloedplaatjes optreden, in
combina e met uitgebreide trombose, zo staat inmiddels in de bijsluiter van het Janssen-vaccin. Lareb hee
daarvan tot nu toe geen meldingen ontvangen.
Eerste prik of tweede prik
Gee de eerste prik nu meer bijwerkingen dan de tweede prik? Omroep Max hee geprobeerd dat uit te vinden, maar het Lareb kon er nog geen sluitend antwoord
op geven. De eerste gegevens lijken uit te wijzen dat de
vaccins Pﬁzer/BioNTech en Moderna bij de tweede prik
wat meer bijwerkingen geven, en dat AstraZeneca juist
bij de eerste prik meer bijwerkingen gee . Janssen
wordt maar een keer gegeven.
Een andere bijwerking?
Ook last gekregen van lichamelijke klachten, na het vaccin? Meld het bij het Lareb. www.lareb.nl.
Bron: Lareb.
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Pas op voor phishing: de gemeenste trucs van online oplichters
Oplichters zi en niet s l. Met hun nieuwste truc richten ze zich vooral op AOW'ers en
doen ze zich voor als de Sociale Verzekeringsbank. Zorg dat u dergelijke mails van bedriegers herkent, want ook de 'nep-bankmedewerker' blij een populaire truc.
“U ontvangt dit automa sch bericht omdat uw huidige bankpas binnenkort verloopt en moet worden vervangen door een
nieuwe bankpas. Deze kost € 14,95 en wordt automa sch in
rekening gebracht.” Zo begint een mailtje dat van uw bank
lijkt te komen. Het gaat verder met “Doet u mee aan ons recyclingprogramma? Dan ontvangt u de nieuwe bankpas geheel
kosteloos! Klik op de link onderaan de mail.” Gra s vervangen
en ook nog goed voor het milieu. Redenen waarom veel ontvangers van de mail op de link klikken, hun gegevens invullen
en hun bankpas opsturen. Maar in werkelijkheid is het geen
bericht van de bank, maar een mail van oplichters die bankgegevens willen achterhalen om uw bankrekening te kunnen
plunderen.
Nieuwe trucs
Oplichters verzinnen steeds weer nieuwe trucs en blijven
phishingmails versturen in de hoop dat ontvangers erin trappen. Sinds kort moet iedereen die AOW ontvangt extra goed
ople en, want oplichters doen zich zelfs voor als medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat gebeurt zowel via de mail als via WhatsApp. In een phishingmail staat
al jd een foute link, die leidt naar een webpagina van de oplichters. En natuurlijk lijkt die pagina als twee druppels water
op de echte webpagina. Hoe goed de oplichters de mails ook
opstellen, met een paar simpele regels kunt u zich beschermen tegen dit soort fraude.
Regel 1: Klik nooit bij twijfel en toets NOOIT uw pincode in
De bank vraagt ook NOOIT of u de pinpas wilt terugsturen.
Krijgt u een nieuwe pinpas, dan vraagt de bank om de oude
door te knippen, dwars door de chip en de magneetstrip.
Regel 2: Controleer de mail zorgvuldig
De mails van oplichters worden steeds moeilijker te herkennen. U moet dus al jd goed ople en voordat u ergens op
klikt. De volgende kenmerken kunnen een teken zijn van
phishing:
Een onpersoonlijke aanhef. Uw bank weet hoe u heet. Hetzelfde geldt voor een bedrijf waar u iets hebt besteld. Een
oplichter weet dat meestal niet en daarom hee een valse
mail vaak een aanhef als ´Geachte klant´.
Fout: Een vreemd e-mailadres. Een vreemd e-mailadres als
afzender kan een aanwijzing zijn voor een phishingmail. Fout
is bijvoorbeeld nieuws@emaillogin-ikwoonleefzorg.nl. Let op:
een e-mailadres dat er correct uitziet, kan toch fout zijn. Een
goede oplichter kan elk e-mailadres als afzender laten zien.
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Fout: Een vreemd internetadres. Controleer het internetadres
voordat u erop klikt. Plaats hiervoor het muispijltje boven de
link in de mail, maar klik niet. Op een tablet houdt u uw vinger
langer op de link. Dan verschijnt het internetadres van de
website. Een correct webadres bestaat uit de naam, bijvoorbeeld van een bedrijf of organisa e, gevolgd door een punt
en nl, zoals ikwoonleefzorg.nl. De laatste le ers kunnen
ook .com of .eu zijn bijvoorbeeld. Staat er iets achter, dan
moet dit gescheiden zijn met een schuine streep. Zoals:
www.ikwoonleefzorg.nl/ﬁnancien. Fout is: www.loginikwoonleefzorg.nl (geen punt voor de domeinnaam)
www.ikwoonleefzorg.nl.ﬁnancien.com (geen / achter de domeinnaam). Bij twijfel en zeker bij bankzaken klikt u niet op
een link in een e-mailbericht, maar typt u zelf het webadres in
de browser.
Fout: Korte reac e jd De kans dat mensen in een valse mail
trappen is groter als er weinig jd is om te reageren. Oplichters maken hier misbruik van door aan te dringen op spoed. U
moet ac e ondernemen, anders gebeurt er iets erns gs. Denk
aan een bankpas die binnen 48 uur wordt geblokkeerd als u
niet op de link klikt.
Fout: Taalfouten. In het verleden wemelden phishingmails
van de typ-, taal- en kfouten. Dat is niet meer zo. De mails
zien er steeds ´echter´ uit. Toch is iedere fout een aanwijzing
dat de mail mogelijk een phishingmail is.
Fout: Verdachte bijlagen. Veel phishingmails beva en kwaadaardige so ware, die de computer overnemen als u ze downloadt en installeert. Extra verdacht zijn de bestanden waarvan
de naam eindigt op deze le ers: .exe, .zip, .js, .lnk, .wsf, .scr,
.jar. Ook een word-document (.doc) kan gevaarlijk zijn. Open
het alleen als u de afzender vertrouwt.
Wat te doen bij phishing-mail?
Klik nergens op. Dan kan er niets gebeuren. Verwijder de mail
uit de inbox. Stuur de mail eventueel naar de Fraudehelpdesk
(valse-email@fraudehelpdesk.nl) en naar uw eigen bank
(valse-email@UWEIGENBANK.nl, vul hierin de naam van uw
eigen bank in).
Hebt u al op een link geklikt? Bel dan direct de bank en volg
de aanwijzingen van de bank op.
Meer informa e over phishing op Marktplaats of over
WhatsApp fraude vindt u op internetadres:
h ps://www.rabobank.nl/par culieren/veiligbankieren

Bron: Rabo IkWoonLeefZorg
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Ruim vij ig jaar in huurhuis:
moet ik het in de oorspronkelijke staat terugbrengen?
worden. Elk schroe e, elke spijker, moest er worden verwijderd. Als we het niet deden, moesten we € 4.000 betalen. Dat gebeurde ook bij de overbuurvrouw, die na
een hele lange huurperiode kwam te overlijden. Haar
zoon woonde in het buitenland en is drie weken met het
huis bezig geweest.”
U woont vij ig jaar in uw huurwoning en u hebt daar
Volgens de Woonbond (belangenvereniging van huurook vij ig jaar huur voor betaald. Uw kinderen zijn er
ders) maakt de wet geen onderscheid in huurperiode.
opgegroeid, maakten hun kamers gezellig, mmerden
Erfgenamen zijn verantwoordelijk voor correcte oplevekastjes, maakten aanslui ngen, gaven de muren een
ring aan de verhuurder. Nou is een correcte oplevering
ander kleurtje. In een huis wordt nu eenmaal geleefd,
natuurlijk een rekbaar begrip. Vaak is er een opnamezeker als je zo’n trouwe huurder bent als u. Daar gaat de
staat, waarop aangegeven is hoe de woning er bij verwoningbouws ch ng, als u mocht komen te overlijden,
trek uit moet zien. Als er geen opnamestaat is, geldt in
de kinderen echt niet voor opsporen. Zou je denken.
principe dus de staat waarin men het huurhuis betrok.
Maar nu hoorde ik onlangs van een dochter dat haar
vader na 54 jaar in hetzelfde huis gewoond te hebben,
was overleden. Haar ervaring was wel heel erg bureaucra sch. “We kregen als kinderen een lijst van de woningbouws ch ng met wat er allemaal gedaan moest

Ik woon vij ig jaar in mijn huurhuis. In die jd zijn
er allemaal veranderingen en voorzieningen in
aangebracht. Ik heb grote zorg dat mijn kinderen
hier later aansprakelijk voor gesteld worden. Wat
moet ik doen zodat dat niet gebeurt?
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ASVA-katern
ANBO-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:
Luuk Middelburg
Weerdestein 27
2403 JS Alphen aan den Rijn
Telefoon: (0172) 43 83 33
E-mail: redac e@asv-alphen.nl

Ledenadministra e:
Peter van Leeuwen
Grashof 36
2403 VH Alphen aan den Rijn
Telefoon: (0172) 42 25 65
E-mail: ledenadmin@asv-alphen.nl

Ouderenadviseurs:
Henri Komen
Telefoon: (06) 225 799 07
Johan van Wijk
Telefoon (06) 215 752 34

Secretaris:
Nel Jansen
Koolmeesstraat 221
2406 LX Alphen aan den Rijn
Telefoon: (06) 145 772 03
E-mail: secretaris@asv-alphen.nl

Coördinator ASVA hulpen bij belas ngaangi en:
Peter Dobbe
Samsomlaan 32
Penningmeester:
2405 DV Alphen aan den Rijn
Wilma Helder
Telefoon: (0172) 43 77 22
Telefoon (0172) 44 39 46
E-mail: pgsdobbe@hetnet.nl

Van de voorzi er
Het gemis aan onderling vertrouwen belemmert
de vorming van een nieuwe regering.
Dat is mijn constatering ruim twee maanden nadat
de Nederlanders naar de stembus zijn gegaan.
Op het moment dat u dit ar kel leest, staan we
aan de vooravond van het door Marië e Hamer
aanbieden van haar eindrapport. Zij hee het informateurs-stokje overgenomen van de onvermoeibare Herman Tjeenk Willink.
Haar opdracht is om te overleggen over een eerste
aanzet tot een na onaal herstelplan na de coronacrisis en te onderzoeken welke par jen willen aanschuiven voor de vorming van een nieuwe regering. Voorwaar een pi ge opdracht.
Van links tot rechts wordt er gesproken over een
nieuwe bestuurscultuur maar hoe een en ander
tot stand moet komen, is nog volstrekt onduidelijk.
Veel par jen willen een dun regeerakkoord en het
afschaﬀen van het vooroverleg tussen regering en
coali efrac es. Dat zou mooi zijn, maar als wij niet
al volgend jaar opnieuw naar de stembus willen,
dan ontkomen de komende regeringspar jen niet
aan het in stand houden van het overleg over afstemming van beleid.
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En dan nog ‘wie met wie’. Vast staat dat de VVD
haar leider Mark Ru e niet zullen laten vallen. Dat
houdt in dat zonder de VVD een regering moet
worden gevormd van minimaal acht par jen, hetgeen mijns inziens onwerkbaar is. Ook de deelname van het CDA is nog allerminst zeker. Dat is voor
de VVD dan weer een probleem, omdat de VVD,
als gevolg van het uitsluiten van de PVV en FvD,
dan met een waaier van linkse par jen moet gaan
samenwerken. Zie hier het poli eke mijnenveld.
Daarnaast is het jd om naast het aanpakken van
de grote dossiers ook aandacht te besteden aan
het uitdijen van het aantal frac es in de Tweede
Kamer en aan het afsplitsen van een aantal Kamerleden met behoud van hun zetel.

Peter Dobbe (0172) 43 77 22
of (06) 222 441 19
E-mail: pgsdobbe@hetnet.nl
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Van de bestuurstafel
Bestuursvergadering
Afgelopen maand hebben we een coronaproof
vergadering gehad, voor het eerst sinds november
2020. Het was ﬁjn om elkaar weer te ontmoeten.
Ac viteiten
Als de coronaregels volgens plan verder
worden versoepeld, kunnen we wellicht in
de zomer weer een buitenac viteit organiseren. Het bestuur denkt dat iedereen wel weer
hieraan toe is. Dus houdt het Seniorennieuws van
juli/augustus in de gaten, dan kunt u er hopelijk

meer over lezen.
En wanneer de vergaderloca es in het najaar weer
open mogen, kunnen we de Algemene Ledenvergadering in september organiseren.
Nadere gegevens volgen.
Lief en Leed
Tot slot: als u een jubileum hebt of in het
ziekenhuis hebt gelegen, geef dit dan door
aan onze secretaris! Wij vinden het heel belangrijk
om lief en leed met u te delen, dus schroom niet,
laat het ons weten.

Le ersudoku’s
Werken als een ‘gewone’ sudoku, maar dan met le ers in plaats van cijfers.
Na correcte invulling leest u ergens (horizontaal of ver caal, heen of terug) een Nederlands woord
Te gebruiken le ers:
Te gebruiken le ers:
Te gebruiken le ers:
E – G – I – N – O – T – W – IJ – Z

A–E–G–I–L–N–R– T–V

A–B– E–K–L–N–O–P– R

Lief en leed
In ons overzicht van de lief-en-leed-gebeurtenissen willen wij naast het noemen van de jarigen in het jaar dat zij
75, 80, 85, 90, 95 of 100 jaar worden ook graag aandacht schenken aan andere dingen die in het leven gebeuren,
zoals de viering van 50- of 60-jarig huwelijk, opname in of thuiskomst uit het ziekenhuis, en andere heuglijke of
verdrie ge zaken die in ieders leven plaatsvinden. Wij zijn er voor u en leven met u mee!
In juni zijn jarig:
01/06 de heer J.R. Baart
01/06 mevrouw J.J.F. Remmerswaal
05/06 mevrouw M. van der VeenWagner
05/06 de heer W. de Bruin
10/06 mevrouw A. Kraal
15/06 mevrouw A.H. Wind
16/06 mevrouw N. Jansen-Boerma
18/06 mevrouw I.J. van Dijck-van Raamsdonk
20/06 de heer B.H. Schoemaker
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22/06 mevrouw M.J. van Donge
23/06 mevrouw H.G.M. van der Meer-Brouwer
24/06 de heer H. Vrijenhoek
25/06 mevrouw A.F. van den Berg-Doornbos
27/06 de heer W.G. Koopman
Allen hartelijk gefeliciteerd.
Overleden
De heer N.P. Roeloﬀs
De heer W.de Bruin
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.
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Seniorenorganisa es:
indexa e pensioenen belangrijk voor draagvlak
Op 10 mei 2021 stelde demissionair minister Koolmees de Tweede Kamer oﬃcieel op
de hoogte van de vertraging in de uitwerking van het pensioenakkoord. De grote hoeveelheid reac es op het eerder door hem gepresenteerde ‘consulta edocument’ en
de taaiheid van een fors aantal nog door te hakken knopen, maakten dat noodzakelijk.
De gezamenlijke seniorenorganisa es, waaronder de Koepel Gepensioneerden, begrijpen dat besluit
tot uitstel, want zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Maar ze vinden het een slechte zaak dat met dit
uitstel de onzekerheid, zeker ook onder gepensioneerden, nog verder toeneemt. Met als risico dat het
draagvlak onder veranderingen in ons pensioenstelsel navenant afneemt; een risico dat de minister
zich moet aanrekenen. Ze betreuren het in dat kader vooral dat de minister geen besluit hee genomen dat het pensioenfondsen in de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel eerder mogelijk maakt om de pensioenen na jaren van s lstand en soms zelfs achteruitgang weer te indexeren
(verhogen met de inﬂa e). Na jaren van koopkrachtverlies moet juist ook in de aanloop naar een
nieuw stelsel de beloofde indexa e van pensioenen eerder in beeld komen; ook tegen de achtergrond
van het feit dat de (zogenaamde ‘tweede pijler’-)pensioenen de afgelopen jaren zo’n 20% zijn gaan
achterlopen op de inﬂa e, terwijl het vermogen van pensioenfondsen in dezelfde periode fors is toegenomen. Dat bedraagt inmiddels ongeveer 1.700 miljard euro.

De gezamenlijke seniorenorganisa es roepen
de minister en de Tweede Kamer dan ook op
om eerdere indexa e van pensioenen mogelijk
te maken en zo de bij het afsluiten van het
pensioenakkoord gedane belo e van een
‘koopkrach g pensioen’ na te komen.

Uw belangen op landelijk niveau worden behartigd door de
Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)
en door de Koepel Gepensioneerden.
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KBO-PCOB-katern
KBO-PCOB is een samenwerking tussen
de christelijke bonden Unie KBO en PCOB
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

Secretaris/ledenadministra e KBO
Betsie Stapper, Lariksstraat 8, 2404 VW
Alphen aan den Rijn, Telefoon: (0172) 65 05 76,
E-mail: secretaris@kboalphenaandenrijn.nl
Penningmeester KBO
Dirk Spronk, Telefoon: (0172) 42 12 71
Bankrekening: NL91 INGB 0003 4735 04
t.n.v. KBO Alphen aan den Rijn.
Ouderenadviseurs KBO
Henri Komen, (06) 225 799 07,
Betsie Stapper, (0172) 65 05 76
Coördinator KBO-hulpen bij belas ngaangi en:
Frans Wamsteeker, Telefoon: (0172) 60 70 75
E-mail: frawams@gmail.com
www.kboalphenaandenrijn.nl

Secretaris/ledenadministra e PCOB
Lammert Haalboom, Reigerstraat 67, 2406 VC
Alphen aan den Rijn, Telefoon: (06) 557 770 40,
E-mail: secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl
Penningmeester PCOB
Harry Kaspers, Telefoon: (0172) 43 84 18,
E-mail: penningmeester@pcob-alphenaandenrijn.nl
Bankrekening: NL 62 RABO 0128 5352 88
t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn
Ouderenadviseur PCOB
Rijk Huisman Telefoon: (0172) 47 48 02
Coördinator PCOB-hulpen bij belas ngaangi en:
Anne-Marie Oudenes, Telefoon: (0172) 49 40 22,
E-mail: anne-marie.oudenes@hetnet.nl
www.pcob.nl/uw-afdeling/alphen-ad-rijn

In dringende gevallen zijn bezoekers van de soos te bereiken via: (06) 431 017 58

Weerspreuken
Is er in juni pas zonneschijn, dan wordt de zomer klein
Juni (ook wel: zomermaand of rozenmaand) is de
zesde maand van het jaar in de gregoriaanse kalen- maar ﬁjn.
der. Er zijn geen andere maanden in eenzelfde jaar
die op dezelfde dag van de week beginnen als juni. Niet te koel, niet zwoel, niet te nat en niet te droog, juni
vult de schuren hoog.

Juniregen is Gods zegen. Komt zonneschijn daarbij,
dan maakt hij boer en stadslui blij.

Uit het boek: 'De twaalf maanden van het jaar'(1976).

Een boon in juni geplant, gee vij ig in een hand.

Harry Kaspers,
penningmeester PCOB, namens besturen KBO-PCOB

De eerste juni kil en wak, brengt veel koren in de zak.
Juni met veel donder, brengt de oogst ten onder.
Waait in juni de noordenwind over het land, dan krijgt
de boer veel koren in z'n hand.
Is de juni-avond mis g, dan het weer met gaven kwis g.
Juni voch g en warm, dan maakt ze de boeren niet arm.
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In memoriam Dik de Ruijter
Kort wil ik s lstaan bij het overlijden op 5 mei van ons oud-bestuurslid Dik de Ruijter. Het behar gen van
de belangen van senioren was bij hem in goede handen en vandaar dat hij namens de PCOB ook zi ng
nam in het OSO-bestuur. Tijdens zijn onderwijsloopbaan hee Dik zich vooral ingezet voor de zwakke
leerling. Ook na zijn pensionering bleef hij oog houden voor hen die een steuntje in de rug goed konden
gebruiken. Bij Dik vond ik een luisterend oor en hij gaf mij gevraagd én ongevraagd advies. Dik mocht 87
jaar worden. Ik wens zijn vrouw Erna, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte toe in de
komende jd en de nabijheid van de Eeuwige.
Wim van der Tang, oud-voorzi er PCOB

Nieuws van de ac viteitencommissie
De soos (KBO)
De coronabesme ngen zijn nog steeds hoog. Hoewel het de goede kant opgaat, moeten wij toch nog
even wachten met het opstarten van onze ac viteiten. Wie had kunnen denken dat het virus zó lang onder ons zou blijven! Laten we de moed erin houden, want met het vaccineren gaat het de goede kant op.
Ik hoop dat we in de zomer, of erna, toch kunnen gaan beginnen met de ac viteiten op de dinsdagmiddagsoos. We zijn er echt aan toe!
Wij denken aan elkaar en we doen het met elkaar, daarom hebt u onlangs van ons een lekkere en passende a en e gekregen. Wij hopen dat die in de smaak gevallen is! Ineke Hoogervorst
We hebben toch weer een leuke doorstreeppuzzel voor u, die wat moeilijker is dan de vorige, met als onderwerp vakan e; ook weer met
drie waardebonnen. Oplossingen inzenden vóór 11 juni naar Ineke Hoogervorst, Sterrenlaan 142B, 2402BC Alphen aan den Rijn of per mail:
i.hoogervorst@planet.nl Vergeet niet uw eigen naam en adres te vermelden!

De oplossing uit nr. 4: het spreekwoord zegt achter de wolken schijnt de zon
De prijswinnaars zijn:
1e prijs Leo van de Berg; 2e prijs Ank Zeilstra; 3e prijs Angela Meeuwsen.
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adresboek
ba erijtjes
bikini
boek
broeken
creditcard
deo
elas ekjes
haarborstel
handdoeken
handtas
hoed
kaarten
kam
kussen
lijstje
lipbalsem
nagelvijl
ondergoed
oordopjes
oplader
panty
paraplu
parfum
paspoort

pen
pet
pijns llers
pin
pyama
reisgids
reisverzekering
rugzak
shampoo
snacks
sokken
tablet
tandenborstel
tandpasta
tekenverwijderaar
toile as
trui
vaccina epas
vest
visum
wcpapier
zaklamp
zonnebrandcreme
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Bedankje
Wat een heerlijke opkikker was dat afgelopen zaterdag 15 mei. En hij was lekker!!! Maar wat een werk
iedere keer om alles bij onze KBO-leden in de brievenbus te krijgen.
Hartelijk dank hiervoor! Met vriendelijke groet,
Loes Ru en

Heel Holland snakt!
Heel Holland snakt - naar vakan e, feesten en par jen,
terrasjes, restaurants, ontmoe ng. We hebben het immers verdiend, wordt er gezegd. Nu willen we dan ook
los, want het mag weer! Maar zijn we nog hetzelfde als
voor de crisis? We zijn immers een ervaring rijker. De
hele wereld ineens op zijn kop, de doodgewone dingen
werden ongewoon en we hadden ons behoorlijk aan te
passen. De sta s eken wijzen het uit: we pakken nu
vaker de ﬁets dan de auto en we gaan dit jaar misschien
wel kamperen of varen in eigen land, in plaats van met
het vliegtuig of een cruiseschip naar verre en exo sche
oorden. We hebben de ander gemist, maar bedenken
ons wel drie keer voor we elkaar om de hals vliegen. Dat
is allemaal anders. We zijn er trouwens ook wel helemaal klaar mee, maar gelukkig mogen we ook meer. Op
de ‘riedel van Ru e’ (handen wassen, 1.5 m, thuisblijven bij klachten) en nog zo wat beperkingen na dan. De
vraag is: zijn we door de corona-ervaring ook wijzer geworden?

S lgezet en tot bezinning gekomen? Zijn we gaan zien
wat sleur, stoﬃg, oppervlakkig was? Wat beter kan en
moet? En gebruiken we de vakan e jd om uit ons dak
te gaan, of als opmaat voor wat komen gaat? Weten we
hoe ook ons geestelijk leven vanaf nu ingevuld moet
worden, waar het op aan komt? En snakken we ook
naar de fysieke ontmoe ng met geloofsgenoten om
samen Gods Woord te horen en te bestuderen, het geloof te belijden en te beleven in de kerkdiensten en op
de verenigingen? Of beviel de individuele digitale geloofsbeleving zo goed, dat ‘ze mij er niet meer zien’? Of
hebben we heel duidelijk ondervonden dat wat we gemist hebben, meer is dan gezelligheid en persoonlijke
aandacht?
Kortom: snakken we naar het normaal van vóór corona of gaan we voor een nieuw normaal?
Heer, laat dit alles toch tot een zegen zijn!
Auteur van deze blog: Riet Steenbergen, overgenomen
van de website: h p://steunpuntbijbelstudie.nl

Lief en leed
Jarigen
90 jaar:
Mevr. W. Plomp-Reijneker (PCOB)
Mevr. J.C.M. van der Geest-Pennings (KBO)
85 jaar:
Dhr. J. Pons (PCOB)
Mevr. M.J.W. Snelderwaard-Broekhuizen (KBO)
80 jaar:
Mevr. E. de Leeuw-Vermaas (KBO)
Mevr. N.C. de Gelder (KBO)
Mevr. L.C. Noordsij-Verhagen (PCOB)
Allen hartelijk gefeliciteerd.
Jubileum
55 jaar getrouwd:
Echtpaar Koster-Deelstra (PCOB)
Gefeliciteerd met dit heuglijke feit.
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09-06
15-06
06-06
24-06
08-06
18-06
30-06

Overleden
Mevr. C. van Klaveren-ten Brink (KBO)
Dhr. F. E ema (KBO)
Dhr. D.R. de Ruijter (PCOB)
Mevr. C.M. Belonje-Rijswijk (PCOB)
Mevr. K.E. Boer-Dijkslag (PCOB)
Mevr. J.H. Poth-Hulscher (PCOB)
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

03-04
22-04
05-05
10-05
14-05

Nieuw lid
Mevr. H. van Donk
Van harte welkom bij de PCOB.

23-06
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Verse gerechten voor thuis
Stel zelf uw gerechten samen
Wekelijks wisselend assortiment
Rekening houdend met diëten
Persoonlijk thuisbezorgd door
Wytze Sloot
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

UW SPECIALIST IN ONTRUIMEN
& VERHUIZEN
ÉÉN AANSPREEKPUNT
HELDERE COMMUNICATIE
TOTAALPAKKET VAN
DIENSTEN
VAKKUNDIG &
SNEL
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Hulp nodig bij een woningontruiming of
seniorenverhuizing? Wij nemen al uw
werk uit handen!
Meer informatie of vrijblijvend een offerte aanvragen?
071-580 47 49 - info@fontein-ontruimingen.nl
www.fontein-ontruimingen.nl

