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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, telefoon (0172) 45 01 38, 
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 septembernummer 2021 uiterlijk 10 augustus bij de redac e van Senioren-
nieuws. Graag als Word-bestand via e-mail. Het septembernummer verschijnt in week 35. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 
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Code zwart is ons bespaard gebleven en nu bijna alle seinen op groen staan om de samenleving te her-
openen, beleefden we de oranjegekte en maakten sommigen zich druk over vakan elanden die van 
kleur konden verschieten van rood naar oranje naar geel en ten slo e naar groen. 
Deze veelkleurigheid is met ingang van dit nummer ook op Seniorennieuws van toepassing, want ons 
blad wordt uitgebreid met een OSO-katern. Zo hopen we ons blad nog meer kleur te kunnen geven zo-
dat het voor u aantrekkelijker wordt om het te lezen.  
 
De redac e 

Veelkleurig  



Column 

Staanplaatsen 
Nee, ik doe het niet. Een ezel stoot zich geen 
twee keer aan dezelfde steen. En zeker geen 
derde maal. Wat dan? Staan bij een popconcert.  
De situa e is als volgt: mijn zwager hee  vier 
kaarten gekocht voor een concert van Eric Clap-
ton. Hij hee  een foutje gemaakt, mijn zus en ik 
willen per se niet staan. Ikzelf ben twee keer 
flauwgevallen in zo’n situa e. Normaal gespro-
ken vallen gillende jonge meiden flauw bij een 
jonge musicerende god, maar ik was de 50 al 
gepasseerd. 
Dat zat zo: op een dag belde mijn jongste zoon 
met de vraag: jij wilde toch al jd naar een con-
cert van Normaal? Je kunt morgen mee. Gezien 
mijn Achterhoekse roots wilde ik de rockband 
inderdaad wel eens meemaken. Zoonlief had er 
belang bij: zijn beste vriend speelde in het voor-
programma, hij wilde ernaar toe met een stel 
vrienden en zij ontbeerden vervoer. Het was wél 
in De Lu e, zo’n beetje tegen de Duitse grens. 
Oké, ik charterde een vriend ter ondersteuning, 
hetgeen later hard nodig bleek en we togen 
naar De Lu e. Het concert bleek in een sporthal 
waar 800 mensen in mochten. Toen we naar 
binnen gingen, waren er al 1500. De vloer was 
kleddernat van het bier en de atmosfeer nave-
nant voch g. Het bier werd inderdaad in gieters 
verkocht, zoals ik wel eens had gelezen en ik 
stond ergens in het midden ingeklemd in het 
publiek. Toen ik het benauwd kreeg en zei: ik 
voel me niet zo lekker, was het al te laat. Ik viel 
flauw en kon nog net opgevangen worden voor 
ik languit in het bier lag.  
Het is me later nog een keer gebeurd, in een 
andere, bierloze ambiance, het Utrechtse mu-
ziekcentrum, waar heel de arena neerkijkt op de 
staanplaatsen. Het was met dezelfde vriend, aan 
wie later gevraagd werd wat er toch met die 
vriendin was.  
Nou, ze zoeken het maar uit met die staanplaat-
sen, ik trap er niet meer in.  
 
Janny Eskes  

Zeven tekenen van een gezonde omgeving 
Een fijne leefomgeving zorgt niet alleen voor meer levensgeluk, 
uit onderzoek van het RIVM blijkt zelfs dat het superbelangrijk is 
voor onze gezondheid. Daarom is het goed je regelma g af te 
vragen of je tevreden bent met je leefomgeving en wat er nog te 
verbeteren valt. Dit is hoe je een gezonde leefomgeving herkent, 
en wat deze kan betekenen voor je gezondheid. 
Een veilige omgeving 
In het donker veilig over straat kunnen lopen, geen gevaarlijk ver-
keer langs je huis, geen zwerfvuil op straat. In een schone en veili-
ge omgeving word je minder snel ziek, gebeuren minder ongeval-
len en ervaar je minder stress. 
Hup, in beweging 
Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot bewegen: bijvoorbeeld 
doordat er goede wandel- en fietspaden, parken en speelveldjes 
in de buurt zijn. Genoeg beweging kan problemen zoals overge-
wicht, diabetes en hart- en vaatziekten voorkomen. Zo draagt een 
pre ge leefomgeving direct bij aan je algehele gezondheid. Tip: 
wees crea ef. Een steile trap, een stukje verderop parkeren, alles 
kun je gebruiken om genoeg te bewegen. 
Hé buurman! 
Kijk eens om je heen. Staan er bij jou in de buurt bankjes op 
straat? Zijn er plekken waar mensen uit de buurt elkaar kunnen 
ontmoeten? Worden er ac viteiten georganiseerd? Nu met coro-
na is dat misschien las g, maar sociale contacten zijn belangrijk 
voor onze gezondheid: zowel fysiek als mentaal. Een ideale leef-
omgeving biedt plek voor mensen om elkaar te ontmoeten. 
Vitamine G(roen) 
Genoeg groen in je leefomgeving hee  verschillende posi eve 
effecten op je gezondheid. Je gaat vaker naar buiten, het is goed 
voor de ontwikkeling van kinderen (want buitenspelen!) en het 
vermindert stress. Uit onderzoek blijkt zelfs dat mensen die in een 
groene omgeving wonen minder vaak de huisarts bezoeken! Wei-
nig groen in de buurt? Kijk dan naar mogelijkheden voor uitstapjes 
naar de natuur. 
Hapje frisse lucht 
Even een raam open kunnen ze en, zonder problemen buiten 
kunnen sporten en leven zonder geuroverlast: goede luchtkwali-
teit is heel belangrijk voor ons welzijn. Vooral in steden of aan 
drukke wegen kan er sprake zijn van luchtverontreiniging. Vol-
doende planten en bomen in de omgeving doen de luchtkwaliteit 
veel goeds. Nog een reden dus, waarom groen zo belangrijk is! 
Even helemaal niks 
Om gezond te blijven is het belangrijk dat je je kunt ontspannen in 
je eigen leefomgeving. Wanneer dit niet kan, bijvoorbeeld door 
geluidsoverlast, druk verkeer of andere overma ge prikkels, dan 
krijgen je lichaam en geest niet voldoende rust. Het is daarom 
belangrijk dat je de mogelijkheid hebt je terug te trekken op een 
s lle en rus ge plek, waar je alleen kunt zijn wanneer je daar be-
hoe e aan hebt. 
(Dit ar kel is onderdeel van de e-mailserie Fijne omgeving) 

2          Seniorennieuws — juli/augustus 2021— nr.6 



9 = 4 + 4 + 1  
Ter afwisseling (op verzoek) dit keer geen cryptokruis. Per regel krijgt u drie omschrijvingen (één van negen 
le ers en twee van vier). Als u de tweemaal vier le ers uit het woord van negen le ers wegstreept, houdt u één 
le er over die u dan in de achterste kolom kunt invullen. Als de hele puzzel correct is ingevuld, vormen die over-
gebleven le ers een woord dat u vóór 11 augustus 2021 als oplossing kunt insturen naar Mar n Meijer, 
Noordeinde 32a, 2445 XE Aarlanderveen of naar mcjmeijer@casema.nl. Vergeet niet uw naam en adres te ver-
melden. Onder de goede inzenders worden drie cadeaubonnen verloot. 

01 Dans – Europeaan – verkoud-
heidsverschijnsel;  
02 Iemand lichamelijk verzorgen – 
deel van een wiel – wortel; 
03 Keukenkruid – insect – glimmer; 
04 Algemene opstand – wiskundig 
figuur – tennisterm; 
05 Niets – korf – jdelijk gebruik; 
06 Havenstad – voertuig – schoor-
steenzwart; 
07 Gezantschap – vrouw – werkge-
ver; 
08 Grote vleespen – kortaf – stel; 
09 Ziekenwagen – vereniging – -
tel; 
10 Brandweerman – pas – olijkerd; 
11 Roofvogel – nakomeling – aan-
steekkoord; 
12 Grafisch bedrijf – vlijt – vrouwe-
lijk zoogdier; 
13 Spanning opwekkend – letsel – 
onder de oppervlakte; 
14 Strandwagen – vreemde – aan-
eengesloten rij huizen; 
15 In het klein – tegen – wand; 
16 Pech – vogel – verharde huid; 
17 Godsdiens g – ruw – lichaams-
plooi. 
 
Oplossing uit nr. 5:  
VERLEIDING – VERSTAPPEN – 
RIJRICHTING – UITBRANDER 
 
1e prijs: E. Kropff; 
2e prijs: C. Looijes jn; 
3e prijs: H.J. van Strien. 

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 wor-
den betaald. 
Hebt u vragen  over het invullen van de Gezondheidsverklaring, dan kunt u contact opne-
men 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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1) Beweeg later op de dag 
Overdag flink bewegen helpt je 's nachts aan een betere 
slaap. Het beste jds p om te bewegen is 's middags of 
de vroege avond, minstens een half uur. Hoewel bewe-
ging in de ochtend ook een goed effect hee , moet er 's 
ochtends langer worden bewogen om de slaapkwaliteit 
guns g te beïnvloeden. 
2) Zorg voor veel licht overdag 
Veel licht overdag houdt de biologische klok scherp en 
s muleert de produc e van het slaaphormoon melato-
nine. In het donkere seizoen is blootstelling aan veel 
(dag)licht extra belangrijk. Zit u overdag vaak in een 
donkere ruimte, overweeg dan de aanschaf van vol-
spectrum daglichtlampen. 
3) Dim 's avonds het licht 
Als de lichtgevoelige cellen in uw ogen 's avonds minder 
licht krijgen, maakt uw lichaam het slaaphormoon mela-
tonine aan. Fel licht of tot laat voor een computer-
scherm zi en, verstoort uw biologische klok. Pas het 
lichtniveau aan en stop ruim twee uur voor het slapen-
gaan met computeren. 
4) Slaapkamer: raam open, kachel uit 
Volgens slaapwetenschappers is 18 graden Celsius de 
beste slaapkamertemperatuur. Zorg voor goede ven la-

e; frisse lucht hebt u nodig voor een gezonde slaap. In 
een niet geven leerde kamer ontstaat een benauwd 
klimaat door de kooldioxide die u uitademt. 
5) Hoe oud is uw matras? 
Het klinkt als een open deur, maar een goede matras 
die niet ouder is dan ongeveer 10 jaar (30.000 slaapu-
ren), een aangenaam dekbed, een goed passend kussen 
en een fijne slaapkamer vormen de basis voor aange-
naam slapen. Kleine ergernissen over het ligcomfort 
bemoeilijken het inslapen. 
6) Ken uw slaaphouding 
Als u uw favoriete slaaphouding kent, dan kunt u maat-
regelen nemen om in die houding te slapen. U kunt ook 
proberen een onguns ge (buik)ligging te voorkomen. 
7) Verduister uw kamer goed 
Een klein beetje licht in de slaapkamer is al storend voor 
de slaapcyclus. Straatlantaarns, een nachtlichtje, zelfs 
het ledlampje van een wekker: elk lichtschijnsel, hoe 
klein ook, hee  niet alleen een nadelig effect op de 
kwaliteit van de slaap, maar remt ook nog het nachtelijk 
herstelproces van lichaamscellen. Verduister uw kamer 
dus zo goed mogelijk. 
8) Geen telefoon naast het bed 
Er lijken onderzoeken te zijn die aantonen dat elektro-
magne sche straling de slaap zou kunnen verstoren. 
Vooral de straling van mobiele telefoons zou de kwali-
teit van de nachtrust kunnen beïnvloeden. Ook draad-
loos internet (wifi) en alle elektrische apparatuur waar 
stroom op staat, geven elektromagne sche straling af. 

Het kan dus geen kwaad om telefoons uit uw slaapka-
mer te bannen en apparatuur zoveel mogelijk uit te 
schakelen. 
9) Geen alcohol 
Alcohol helpt u sneller in slaap te vallen. Uit onderzoek 
blijkt dat mensen die een glaasje drinken voor de slaap 
zelf geen nadelige effecten merken, maar die zijn er 
wel: de benodigde diepe slaap is door alcohol korter en 
minder goed. 
10) Let ook overdag op cafeïne 
Cafeïne, zwarte thee, chocolade en cafeïnehoudende 
cola kunnen u 's nachts uit de slaap houden, zeker als u 
deze voedingsmiddelen 's avonds gebruikt. Maar ook 
het drinken van veel koffie en/of cola overdag kan 's 
nachts via stresshormonen de slaap verstoren. 
11) Slaaptherapie beter dan medicijnen 
In Nederland kampen vier miljoen mensen met een 
slaapstoornis. Ongeveer een derde van hen gebruikt 
slaapmiddelen, maar die kunnen een verslavende wer-
king hebben. Slaaptherapie is veel beter, zegt het Ne-
derlands Ins tuut voor Neurowetenschappen. Vraag uw 
huisarts er eens naar. Slaaptherapie kan ook online. 
12) Overweeg melatonine 
Een manier om de slaap te verbeteren is het slikken van 
melatoninepilletjes. Melatonine is geen slaapmedicijn 
maar een supplement, dat het lichaamseigen melatoni-
ne ondersteunt. Te koop bij de drogist of de apotheek. 
13) Neem melk en/of banaan 
Wilt u geen pilletjes slikken, neem dan 's avonds een 
halfuur voor het slapen een glas melk of een banaan, of 
nog liever een combina e van deze twee in de vorm van 
een smoothie. In melk en banaan zi en stoffen die het 
melatoninegehalte guns g beïnvloeden.  
14) Breng jezelf in de slaapmood 
Bij de meeste mensen zet de biologische klok rond en 
uur 's avonds de slaapcyclus in gang. Help die klok een 
handje door dan het lichtniveau in de kamer te dimmen 
en zet televisie en computer op jd uit. Doe een paar 
ontspanningsoefeningen en ga op een vast jds p in 
bed liggen. Lees nog even een niet te spannend boek. 
15) Woelen? Ga het bed uit 
Als u de slaap niet kunt va en en ligt te woelen, sta dan 
op en ga even iets doen. Lees rus g een boek bij ge-
dempt licht, even iets doen om de gedachten te ver-
ze en. U zult merken dat u dan toch moe bent. Geef er 
aan toe en ga weer naar bed. 
16) Test slaaptekort met wekker 
Meer jd en aandacht nemen voor slaap is nodig als u 
een slaaptekort hebt. Maar wanneer hebt u een slaap-
tekort? Volgens deskundigen hebt u dat al als u zonder 
wekker niet wakker wordt. Hebt u voldoende slaap ge-
had, dan zou u al wakker moeten zijn voordat de wek-
ker gaat. 

Tips om slaapproblemen aan te pakken  
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Apotheker Sonja Keizers gee  antwoord 
op vragen over medicijnen  

Zo maakt u uw woning rolstoelvriendelijk - deel 1 
Hebt u een rolstoel nodig en wilt u graag in uw eigen huis blijven wonen? Vaak is het mogelijk om de 

woning aan te passen. Soms is een kleine aanpassing genoeg, soms moet er meer gebeuren. 
Dit is waar u aan moet denken:  

Als u niet zonder rolstoel kunt, hee  dat gevolgen voor 
alle ruimtes in huis. Als uw huis geen trappen hee  en 
vrij nieuw is, hoe  u misschien niet zoveel te doen. Bij 
oudere huizen met een trap kan het las ger zijn om de 
woning geschikt te maken. Ook als u nog geen rolstoel 
hebt of bepaalde dingen nog kunt zonder de rolstoel te 
gebruiken, kan het verstandig zijn de woning alvast aan 
te passen. Als u bijvoorbeeld de badkamer gaat verbou-
wen, is het handig om rekening te houden met de eisen 
voor rolstoelgebruikers. Bovendien wordt uw badkamer 
daarmee ook geschikt voor als u een rollator gebruikt.  
 
Entree 
De eerste aanpassing begint bij de entree. De drempel 
bij de voordeur kan een las ge hindernis zijn. Verwijde-
ren kan meestal niet, want dan gaat het tochten en 
loopt het water bij een regenbui uw woning in. U kunt 
aan beide kanten van de drempel een drempeloploop 
laten maken. Dat is een op maat gemaakte schuine 
plaat. Aan de straatkant kunt u de bestra ng laten ver-
hogen, zodat er een flauwe helling komt. Dit is niet al jd 
mogelijk als uw voordeur op de straat uitkomt. Bij een 
voortuin is het geen probleem. Als u in een rolstoel zit, 
is het openen van de buitendeur vaak las g. Het kan 
dan erg handig zijn als u uw deur elektrisch kunt ope-
nen. Buitenverlich ng met een bewegingssensor maakt 
de entree veiliger. Als u in een appartementengebouw 

woont, dan kunt u ook drempels tegenkomen in de ge-
meenschappelijke ruimten, zoals de gezamenlijke en-
tree en de galerij. Ook hier zijn aanpassingen mogelijk, 
zoals oprijplaten. Overleg hierover met de woningcor-
pora e of met de Vereniging van Eigenaren. 
 
Deuren 
Alle deuren in huis moeten breed genoeg zijn om er met 
de rolstoel doorheen te kunnen. Dat betekent minimaal 
85 cen meter breed. In nieuwbouwhuizen zijn deuren 
meestal 93 cen meter breed. Woont u in een oud huis 
en is uw deur te smal? Dan kunt u misschien de deur-
opening laten verbreden. In nieuwe huizen is de breed-
te van de deuren geen probleem. 
Woonkamer 
Als u met een rolstoel door het huis beweegt, hebt u 
ruimte nodig om een bocht te maken of te keren. Om 
de rolstoel te draaien hebt u een vrije draaicirkel van 
minimaal 150 cen meter nodig. U kunt in de woonka-
mer ruimte vrijmaken door meubels weg te halen. Zorg 
er ook voor dat u alle ramen kunt openen en sluiten 
vanuit de rolstoel. U kunt daarvoor een elektrische 
raamopener met afstandbediening aanschaffen. Ook 
voor het openen en sluiten van de gordijnen bestaan 
afstandbedieningen. 
In het volgende nummer: 
keuken, badkamer, toilet, trapli , domo ca 
(bron: RABO IkWoonLeef/Zorg) 
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Blijf de hi e de baas! 
 

De afgelopen jaren hebben we steeds te 
maken gehad met records in het weer. We 

kunnen er niet omheen dat het klimaat 
structureel aan het veranderen is en er 
zullen steeds meer hete zomers komen. 

Onderzoek gee  aan dat vooral 65-
plussers en mensen die ziek zijn, veel last 
hebben van hoge temperaturen. Blijf de 

hi e daarom de baas!  
 

Om u goed te wapenen tegen de warmte 
gee  Seniorennieuws u een aantal prak -
sche ps over wat u kunt doen als het (te) 

warm wordt: 



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 (06) 215 752 34  
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 

Opnieuw onrust bij de bewoners van het Riet-
veldsepad in Alphen aan den Rijn. 
Uit krantenberichten blijkt dat opnieuw wordt 
overwogen om de nieuwe wegverbinding tussen 
Boskoop en de N11 bij Alphen aan den Rijn langs 
het natuurgebied Rietveldsepad te laten lopen. 
Ook al is het een van de drie varianten (de twee 
andere lopen langs het spoor Alphen-Boskoop) is 
het verontrustend dat deze variant opnieuw op 
tafel ligt. Hoewel wethouder Kees van Velzen op 
raadsvragen aangaf: “dit gaan we niet doen”, 
maakt dit omstreden plan alsnog deel uit van de 
variantenstudie voor het wegtracé Alphen-
Boskoop.  
De vraag is welk belang de provincie Zuid-Holland 
hee  om de Rietveldsepad-variant, die een gruwel 
is voor bewoners en natuurlie ebbers en die al 
eerder door de gemeenteraad van Alphen aan den 
Rijn naar de prullenbak is verwezen, opnieuw op te 
nemen in de onderzoekvarianten.  
Feit is dat een meerderheid van de landelijke poli-

ci pleit voor terughoudendheid als het gaat om  
natuurgebieden. Zelfs wordt er door een deel van 
de Tweede Kamer overwogen om de agrarische 

sector ten behoeve van het natuurbehoud te hal-
veren. Feit is ook dat de provincie een tracé-
variant voorlegt die juist een mooi stukje natuur 
teniet doet. Onbegrijpelijk en in strijd met landelij-
ke doestellingen. Hopelijk zal de Rietveldsepad-
variant de eindstreep nooit halen. 
  
Ik spreek de hoop uit dat de provincie Zuid-
Holland en het college van B&W van Alphen aan 
den Rijn de Rietveldsepad-variant defini ef van 
tafel halen. Dat zal niet alleen rust geven bij de 
bewoners van het Rietveldsepad, maar ook bij de 
vele natuurlie ebbers en bewoners van Alphen 
aan den Rijn die dit stukje natuur koesteren.  
 
 
 
 
 

 
Peter Dobbe (0172) 43 77 22 
of (06) 222 441 19 
E-mail: pgsdobbe@hetnet.nl  
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Van de voorzi er 



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 juli zijn jarig: 
02/07 mevrouw P.M Koopman-Hemelaar 
05/07 mevrouw I. van Ginhoven-Lekx 
07/07 mevrouw S.C. van Dijk-van der Helm 
07/07 de heer J.F. Stoker 
12/07 mevrouw J.A.M. Brokerhof-Boeve 
12/07 mevrouw J.Q.M. Zuijdwijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In augustus zijn jarig: 
03/08 mevrouw L. de Groot-Kommers 
04/08 mevrouw A. Renout 
08/08 mevrouw E.J. de Bruin-van Maanen 
11/08 mevrouw C.M. Verberg-Binken 
14/08 mevrouw S.A.J. van den Berg 
16/08 de heer P.L. van Nieuwenhuyze 
16/08 de heer T. van der Marck 
17/08 de heer H. Veenstra 
18/08 mevrouw M.D. van der Klei-von Burg 
22/08 de heer C. Anker 
23/08 mevrouw A. Berghout 
27/08 mevrouw G.E. van de Wetering 
28/08 mevrouw A. Ederveen-de Pater 
29/08 de heer G. Kok 
29/08 mevrouw G.C. Bakker-van Waaij 
31/08 mevrouw M.L. Raaphorst  
 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
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Coronanieuws 
Zoals het er nu uitziet, gaan de versoepelingen 
door en kunnen we in september naar het nieuwe 
normaal. Zo goed als zeker kunnen we dan 
een Algemene Ledenvergadering houden, 
de datum is nog niet bekend. In het sep-
tembernummer van Seniorennieuws vindt 
u de datum en kunnen we zeer waarschijn-
lijk ook een ac viteit organiseren. 
Maar eerst hebben we voor onze leden in juli nog 
een leuke ac viteit, zie elders in het ASVA-katern. 
NB: ook al bent u inmiddels gevaccineerd, dan 
moet u zich nog aan de basisregels blijven houden. 
 
 
 

 
OSO-katern in Seniorennieuws 
Eind mei zijn de afgevaardigden van ASVA, KBO en 
PCOB bij elkaar geweest om te overleggen over 

onder meer het voorstel van het OSO voor 
een OSO-katern in Seniorennieuws. In de 
bestuursvergadering van 7 juni hee  onze 
voorzi er gemeld dat er overeenstemming 
is bereikt over de voorwaarden waaronder 

het OSO-katern in Seniorennieuws kan worden op-
genomen. In de aanbiedingsbrief aan en in de sa-
menwerkingsovereenkomst met het OSO wordt 
uitgegaan van een goede en langdurige samenwer-
king. 

Van de bestuurstafel 
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Corona hee  duidelijk gemaakt: 
zorgsector is aan een grondige vernieuwing toe 

De ziekenhuizen in Nederland hebben, naar scha ng, ongeveer 140 duizend opera es openstaan.  
Dit is niet met de huidige beze ng in één jaar in te halen, ook al daalt het aantal coronapa ënten tot het mini-
mum. Uiteraard krijgen pa ënten die met spoed moeten worden geopereerd of behandeld voorrang. 
 
Hoe komt dat?  
De organisa e van de ziekenhuizen is aan een grote modernisering toe, zowel in de aanpak van onderzoek als 
behandelingen, maar ook het gebruik van ICT en hulpmiddelen loopt dikwijls ver achter. Er is ook onvoldoende 
capaciteit achter de hand voor plotselinge ontwikkelingen zoals een pandemie! Daarbij komt nog dat de perso-
neelsbeze ng in de ziekenhuizen grote problemen gee . 
Nederland hee  een uitstekende gezondheidszorg, maar die is ook niet goedkoop, ongeveer € 6.000 per jaar per 
inwoner. De salariskosten van het personeel maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Dat moeten wij wel 
gezamenlijk jaarlijks opbrengen via premies en belas ngen.  
Kortom: de zorgsector is aan een grondige vernieuwing toe. De bekende Marcel Levi, voormalig voorzi er van 
de RvB van het UMC in Amsterdam, zou dit graag op zich nemen, de FASv hoopt dat dit hem lukt!  

Uw belangen op landelijk niveau worden behartigd door de 

 Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) 

 en door de Koepel Gepensioneerden. 

Verrassingsmiddag op 20 juli 2021 
Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn en de meeste van onze le-
den hun vaccina es zullen hebben gehad, gaan ook wij, met inachtneming 
van de nog geldende coronamaatregelen, onze ac viteiten weer opstar-
ten. Om te beginnen organiseren wij op dinsdag 20 juli as. vanaf 13.45 uur 
een gezellige middag met een gra s verrassing op het terras van restau-

rant ’s-Molenaarsbrug, ’s Molenaarsweg 2, 2401 LL Alphen aan den Rijn. 
We rekenen natuurlijk op mooi weer, maar mochten de weergoden ons niet goed gezind zijn, dan kun-
nen we verkassen naar het restaurant. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen.  
Uitsluitend ASVA-leden kunnen zich vanaf 6 juli voor deze middag aanmelden bij onze secretaris, Nel 
Jansen, op telefoonnummer (06)-145 772 03 of per e-mail naar secretaris@asv-alphen.nl. Voor de goe-
de orde verzoeken wij onze gasten beleefd om zich bij aankomst op het terras (of in het restaurant) te 
melden bij onze gastvrouwen met een geldige ledenpas, een geldig iden teitsbewijs en een volledig 
corona-vaccina ebewijs. Hebt u problemen met vervoer, meldt u dat dan bij uw inschrijving. 

Leuk om naar uit te kijken! 



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 

KBO-PCOB-katern 

‘KBO-PCOB vernieuwt’ - het vervolg  
In 2020 ben ik (ook) voorzi er van de regio Midden-Holland 
van KBO Zuid-Holland geworden en daarom zit ik nu ook in 
het Bondsbestuur. Dat betekent dat ik met mijn neus boven 
op de ontwikkelingen zit en dat alle voorstellen die aan de 
ledenraad KBO worden gedaan, ook in het Bondsbestuur de 
revue passeren. Ik durf te stellen dat de vaart er nu goed in 
zit. Iedere maand is er wel een extra vergadering van het 
Bondsbestuur. Het bestuur van KBO Zuid-Holland probeert nu 
de banden aan te halen met de PCOB, zowel op provinciaal 
als op regionaal niveau. Dat is las g voor de PCOB, want die 
had de structuur net simpeler gemaakt; als KBO-er durf ik te 
stellen dat het er daardoor niet transparanter op was gewor-
den. Transparan e is juist een van de doelstellingen van Mar-
cel Sturkenboom, de nieuwe directeur van KBO-PCOB. Maar 
het overleg hee  er nu toe geleid dat er met ingang van 2022 
budge en vrijkomen voor gezamenlijke ac viteiten; die bud-
ge en zijn gebaseerd op een vast bedrag per lid. Dan moet u 
bijvoorbeeld denken aan geld voor de opleiding van huba’s 
(de belas nghulpen) en de opleiding van vrijwillige ouderen-
adviseurs. De huba’s dienen ieder jaar bijgeschoold te wor-
den; dat is essen eel want zij moeten weten wat ze kunnen 
verwachten. Zo kreeg ik zelf dit jaar te maken met extra con-
troles toen ik mijn gi en wilde opgeven voor de inkomsten-

belas ng. Die moet je nu helemaal specificeren en anders 
wordt de gi  afgekeurd, dus ook ‘diversen’ kan niet meer. Dat 
moet je als huba natuurlijk wel weten, als je bij de eerste 
klant op de stoep staat. Ik vind het een goede stap als die 
budge en vrijkomen; uw contribu e zal er niet door omhoog 
gaan. De dienstverlening van de huba’s en de ouderenadvi-
seurs is een essen eel onderdeel van wat KBO en PCOB hun 
leden bieden, dus dat ‘spoort’ ook. En als je vrijwilligers van 
twee verenigingen tegelijk scholing kan aanbieden, levert dat 
ook een besparing op. Ik ben er ook voor dat deze vorm van 
samenwerking flink vanuit de leiding van KBO-PCOB wordt 
ges muleerd. Ik heb onlangs een (digitale) vergadering mee-
gemaakt van afdelingsbestuurders over dit onderwerp en 
daar was het allemaal nog ‘vrijheid, blijheid’ of hopen op toch 
een fusie. Dat beschouw ik allemaal als jdverkwis ng, want 
daar hebben we al veel te lang op gewacht. 
Ik maak van de gelegenheid gebruik om Gerard Ammerlaan, 
de voorzi er van onze KBO-afdeling, van harte beterschap te 
wensen bij het herstel van zijn blessure, die ervoor zorgt dat 
hij zijn ac viteiten voor het ouderenwerk jdelijk hee  moe-
ten s lleggen. Gerard, we missen je! 
Dirk Spronk, penningmeester KBO, namens besturen KBO-
PCOB  
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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 
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Nieuws van de ac viteitencommissie  

De soos (KBO) 
De coronacijfers gaan behoorlijk omlaag, daar zijn we erg blij mee! Het parochiebestuur, 
dat over de Jozefzaal gaat, hee  de zaal vrijgegeven! Dus…dinsdag 13 juli gaan we weer beginnen met de 
ac viteiten op de soos - volgens de richtlijnen van het RIVM, en dat betekent nog steeds: aanmelden, 1.5 
meter afstand, handen desinfecteren, mondkapje op tot aan de zitplaats en een vaste zitplaats aanhou-
den. Laten we denken aan elkaars gezondheid! We moeten dit uiteindelijk met elkaar zo doen om het 
virus achter ons te kunnen laten. Aanmelden bij: Ineke Hoogervorst (06) 516 035 25, e-mail: 
i.hoogervorst@planet.nl  
Zo hoop ik dan dat we in september (zoals de belo es er nu uit zien) het ‘oude’ weer kunnen gaan op-
pakken: gezellig klaverjassen, bridgen, rummikuppen, enz. Dan kunnen we wat klaverjassen betre  ook 
weer met de compe e gaan beginnen. 
 

Doorstreeppuzzel 
De oplossing uit nr. 5: 
Men hoe  de wereld niet rond te reizen om te begrijpen dat de hemel overal blauw is.  

De prijswinnaars zijn: 
1e prijs: Wijnand Doornenbal;  
2e prijs: Piet van der Lede; 
3e prijs: Henri Komen.  

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:  

A – B – E – I – K – N – O – R – Z  C – E – G – H – R – T – W – IJ – Z  B – C – E – H – I – L – R – T – U  



14          Seniorennieuws — juli/augustus 2021— nr.6 

Jarigen 
90 jaar: 
Mevr. D. Wilstra-Duiker (PCOB)   06-07 
Mevr. N. Dijk-Theussen (KBO)   05-08 
Mevr. H.G. Kemp-Groeneveld (KBO)  06-08 
Mevr. B. van Iperen-Boven (PCOB) 
85 jaar: 
Mevr. E. v.d. Bogaert (KBO)    04-07 
Mevr. J.P.M. Pennings-van Niekerk (KBO)  09-07 
Mevr. M.J. den Hartog-Kempers (KBO)  14-07 
Dhr. J.H.G. Timmerman (KBO)   29-07 
Mevr. M. van Valen (KBO)    04-08 
Mevr. M.W.Th. van Cassel (KBO)   09-08 
Dhr. H.A.M. Waardijk (KBO)    27-08 
Mevr. J. Ooms (PCOB) 
80 jaar: 
Mevr. G.M. Wortman-Kok (KBO)   05-07 
Dhr. E.H.J. Postma (KBO)    20-07 
Mevr. H.C.M. Bakker-Compier (KBO)  02-08 
Dhr. C.C. Jansen (KBO)    19-08 
Mevr. W.P.M. Heijmerink (KBO)   26-08 
Mevr. A. van Berkel (PCOB) 
Mevr. A. Schout-van de Giessen (PCOB) 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 

Jubileum 
60 jaar getrouwd: 
Echtpaar Bak-Voorbergen (PCOB)   06-07 
55 jaar getrouwd: 
Echtpaar Bronsgeest-Westmaas (PCOB) 
Echtpaar Verkerk (PCOB)    02-06 
Gefeliciteerd met dit heuglijke feit. 
 
Overleden 
Mevr. A.M. Hoeke (KBO)    14-05 
Mevr. T. Kloet-Abrahamse (PCOB) 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
================================================== 
De afgelopen maanden was een bezoekje bij een verjaardag 
of jubileum in huis niet al jd mogelijk, maar gelukkig konden 
wij u wel feliciteren met een a en e aan de deur. 
Nu mede dankzij ons gedrag en de inen ngen de besme n-
gen teruglopen, kunnen wij ernaar uitkijken dat de gesprekjes 
aan de deur binnen afzienbare jd weer in huis kunnen gaan 
plaatsvinden. Wij hopen dat wij u allen weer in goede ge-
zondheid mogen ontmoeten. Namens alle bezoekdames en 
bezoekheer wil ik iedereen een fijne en goede zomer jd toe-
wensen! 
 
Gozien Mathijssen 

Lief en leed 

Hoe kregen mensen vroeger hun AOW?  
Het betalingsverkeer vroeger: hoe kreeg je je salaris, 
hoe betaalde je de rekeningen en hoe kregen de men-
sen hun AOW? Daar denk je wel eens aan als je met je 
pasje in een handomdraai betaald hebt en ‘akkoord’ 
ziet. Maar de geschiedenis leert al snel dat betalen 
vroeger eigenlijk ook heel gemakkelijk was.  
Je kreeg acceptgiro’s, of maakte een bankoverschrijving, 
ze e handtekeningen, deed die eens in de maand op de 
bus en klaar was je weer. De rest betaalde je contant. 
Geld haalde je bij de bank. Tot eind jaren 60 kregen de 
meeste werknemers hun geld nog in een loonzakje. Zes-
honderd gulden per maand en dan was er 200 gulden 
voor allerlei lasten ingehouden. Maar een paar jaar la-
ter kregen de werknemers hun geld al ‘op de giro’. Het 
is misschien moeilijk voor te stellen, maar de Postche-
que- en Girodienst kwam al een eeuw geleden van de 
grond. Deze postgiro was onderdeel van de PTT en re-
gelde het betalingsverkeer met cheques en ponskaar-
ten. De PTT groeide al in de jaren 60 uit tot een geoliede 

girodienst, waarbij door de invoering van ponsmachines 
rekeningen binnen twee dagen betaald konden worden. 
Door de posi e van de gaatjes in een ponskaart kon een 
machine de informa e aflezen die voor een betaling 
noodzakelijk was. De girobetaalkaart beva e die gaat-
jes, net als later de acceptgiro, die de rekeningnummers 
van betaler en ontvanger vertegenwoordigden. Later 
hee  de computer het betalingsverkeer overgenomen. 
In welk ander Europees land wordt er zo vaak met een 
pasje betaald als Nederland?  
En hoe de eerste AOW in 1957 werd uitbetaald? Bij af-
gelegen huizen en boerderijen werd het geld door de 
postbode gebracht. De envelopjes met geld zaten ge-
woon in zijn fietstas. Menige postbeambte kwam ook 
binnen om het geld te overhandigen. 
 
 
Bron:  jdschri  PLUS  



OSO-katern 
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Secretariaat:  
Lariksstraat 7, 2404 VW Alphen aan den Rijn,  
Telefoon: (06) 578 956 05, 
E-mail: secretaris@oso-alphen.nl 
 
Secretaris Commissie OSO Wonen  
E-mail: secretaris-wonen@oso-alphen.nl 
 
Secretaris Commissie Zorg & Welzijn 
E-mail: secretaris-Zorg-Welzijn@oso-alphen.nl    Voor meer informa e: www.oso-alphen.nl  

Commissie Wonen 
Met de li ...................? (deel 1) 

In een hoogbouw-wooncomplex kun je de trap(pen) of de li  nemen. Meestal stappen we in de li  zonder erbij 
na te denken. Pas als iets te groot is, komt noodgedwongen de trap in beeld.  
Er zijn diverse soorten li en waarvoor allerlei regels en maten gelden die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.  Dat 
het desondanks mis kan gaan, speelde vorig najaar kort na de ingebruikneming van de nieuwe bibliotheek.  Een 
gehandicaptenscootmobiel past(e) niet in de li !! De architect beriep zich op het Bouwbesluit en had, wellicht 
wegens de kosten, zich niet gerealiseerd dat in een bibliotheek ook gehandicapten komen. Het OSO hee  daar 
naar aanleiding van beraad in de Commissie Wonen over het thema bereikbaarheid dat bij de gemeente hoog op 
de agenda staat, met een brief op geageerd en om aanpassing gevraagd. 
Een ander zeer aansprekend voorbeeld dat 12 februari jl. werd behandeld in het televisieprogramma Max Meld-

punt ging over een weduwe van wie de man thuis was 
overleden. Ze woonden nog maar kort in het woonzorg-
complex en ze waren er niet van op de hoogte dat de 
li en in het al oudere gebouw te klein waren, waardoor 
brancards en uitvaartkisten ver caal in de li  gingen. Het 
was een uiterst nega eve ervaring voor mevrouw. Zij was 
er dermate van ontdaan, dat ze haar beklag deed bij Max 
Meldpunt. 
Beide voorbeelden betreffen gebouwen die niet bedoeld 
zijn voor, en qua Bouwbesluit niet vergelijkbaar zijn met 
specifiek wonen. De recent gebouwde bibliotheek hee  
een openbare func e, waarvoor het huidige Bouwbesluit 
geldt. Het al oudere woonzorgcomplex waarvoor het 
Bouwbesluit gold in de periode dat het gebouwd is. 
Tot zover deze inleiding. In de volgende uitgave meer 
over li en in wooncomplexen en wat met name voor 
55plussers  aandachtspunten zijn. 
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Commissie Zorg & Welzijn  
Er is de afgelopen maand weer veel gebeurd vooral achter de schermen. Veel vergaderen met de com-
puter en overleggen met al die andere mensen die zich inze en voor alle ouderen in ons land. Ook 
onze commissie Z&W is hier een onderdeel van. Waar hebben we zoal over meegesproken: 

Informateur mevrouw Hamer hee  een gesprek gehad met de Raad van Ouderen, een aantal pa-
ëntenverenigingen en de landelijke ouderenorganisa es met vooral de nadruk op de toenemen-

de zorg en (betaalbaar) wonen van ouderen. Er zijn bijvoorbeeld voorstellen gedaan om in het re-
geerakkoord een paragraaf op te nemen over begeleiden van een aantal zaken zoals verbeteren 
situa es langer thuis wonen en de daarbij behorende zorgvragen.  
Inspraak gehad bij Alrijne Zorggroep inzake een ingrijpende verbouwing van de poli’s in Alphen, 
Met name de aanmeldingsbalie, oogheelkunde en orthopedie worden grondig verbouwd, waar-
door er meer ruimte komt voor de pa ënten. 
We hebben ook meegesproken in een werkgroep die een verbetertraject opzet om ouderen die bij 
de spoedeisende hulp komen met bijvoorbeeld een beenbreuk vlugger te kunnen helpen en door 
te sturen naar de revalida e in een centrum als ze niet thuis kunnen herstellen. 
Binnen het Ouderenberaad is gesproken over een onderzoek naar geestelijke verzorging. U kunt 
ook deelnemen aan dit onderzoek (zie bericht elders). 
Voor de nieuw opgerichte Cliëntenraad voor de huisartsenpost De Limes zijn we op zoek gegaan 
naar nieuwe leden en we hebben er twee gevonden. 

U leest het: we zijn druk bezig om senioren als u op de juiste wijze bij de juiste instan es onder de aan-
dacht te brengen. 
Johan van Wijk 
06-21575234 
johanvanwijk54@gmail.com  

Commissie Zorg en Welzijn 
Oproep voor onderzoek Geestelijke Verzorging 

Wanneer u te maken krijgt met een progressieve aandoening, dan is een gesprek met een geestelijk ver-
zorger vaak een uitkomst en/of een opluch ng. Daarbij kunnen ook eventueel vragen over leven en 
dood dan wel de grenzen van het bestaan aan de orde komen en kan ook gesproken worden over de 
ingrijpende veranderingen als gevolg van de aandoening. 
We kennen de Geestelijke Verzorging vooral in verpleeghuizen en ziekenhuizen, maar die is ook bij u 
thuis goed mogelijk. Een samenwerking van de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit van Am-
sterdam wil hiervoor een nieuw gespreksmodel uitproberen en vraagt daarvoor uw medewerking. 
Als u mee wilt doen, betekent dat voor u het volgende:  

u voert zes gesprekken met een geestelijk verzorger van ca. één uur bij u thuis; 
u ontvangt een informa epakket met een werkboek voor het maken van no es. 

Voorafgaand en na afloop van het gesprek vult u op een drietal momenten een vragenlijst in over hoe u 
zich op dat moment voelt. 
Wilt u hieraan meedoen of hebt u eerst nog vragen, dan kunt u mailen of bellen met de onderzoeker 
van de VU Amsterdam, mevrouw Annemarie Foppen,tel. (020) 598 70 40 of mail: a.foppen@vu.nl. 
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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


