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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.  

Hoofdredacteur: 
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 oktobernummer 2021 uiterlijk 10 september bij de redac e van Seniorennieuws. 
Graag als Word-bestand via e-mail. Het oktobernummer verschijnt in week 40. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 

Algemeen katern 
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Misschien bekroop u de afgelopen corona jd het gevoel dat u niet geheel vrij was. Over wat er de ko-
mende maanden weer mogelijk is, bestaat nog veel onzekerheid. Wat u niet kan worden afgenomen is 
de vrijheid van meningsui ng. Het OSO en Seniorennieuws dagen u de komende jd  uit deze volop te 
gebruiken. Laat u iets van u  horen? We zien uw reac es vol spanning tegemoet.  
 
De redac e 

Vrijheid  



Column 

Rode bek 
Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken, 
dat hebben we al jong geleerd. Nu zullen weinig 
mensen een paard op hun verjaardag krijgen, 
maar soms krijg je iets waar je echt niet op zit te 
wachten. Het fatsoen schrij  voor dat je dit toch 
met grote vreugde in ontvangst neemt. 
Het wordt las ger met het toenemen der jaren, 
want we hebben immers ‘alles’ al. De visite 
weet ook niet meer waar ze nu weer mee aan 
moet komen. Daarom kreeg mijn moeder ooit 
elf stukken geparfumeerde zeep op haar feestje. 
Helaas was ze haar reuk kwijtgeraakt bij een 
griep. ,,Ze vinden zeker dat ik s nk’’, spo e ze.  
Een bizar cadeau kreeg zij op een goeie dag van 
mijn opa, haar schoonvader. Het was een opge-
ze e hermelijn. Ma moest sowieso al niets heb-
ben van geprepareerde dieren en dit beestje 
had tot overmaat van ramp ook nog een knal-
rood geverfde open bek. 
Nu kun je een geschenk normaal gesproken uit 
het zicht ze en zodra de gulle gever afscheid 
hee  genomen, maar die vlieger ging hier niet 
op. Mijn grootvader woonde een paar honderd 
meter verderop en kon elk moment binnenval-
len. Dus kreeg de hermelijn een fraaie plek bo-
venop de boekenkast, waar hij of zij jaren ge-
staan hee . Soms sto e moeder het dooie 
scharminkeltje zelfs af. 
Als je opa vroeg wat hij zelf als cadeau wilde, zei 
hij steevast ‘doe maar sokken’. Het geschenk 
pakte hij nooit uit, maar bij het volgende bezoek 
stroopte hij trots een broekspijp op om het re-
sultaat te laten zien. Op een dag lag opa dood in 
zijn bed; mijn moeder vond hem daar. De begra-
fenis was amper achter de rug of de hermelijn 
was plotseling verdwenen. Mama had hem in de 
nepkoperen doofpot gestopt die ze ook van opa 
had gekregen en die ze zo foeilelijk vond. Het 
ensemble was naar zolder verhuisd. Nooit heb ik 
de hermelijn meer in zijn rode bek hoeven kij-
ken.  
 
Janny Eskes  

UIT Agenda 
A ankelijk van de coronamaatrelen kunnen de hieronder 

genoemde ac viteiten vervallen of worden aangepast.
Koffie-ochtenden/-middagen OSO Ouderen voor ouderen 
elke tweede zondag van de maand van 15.00-17.00 uur bij Wes-
terhove, Anna van Burenlaan 147 en elke vierde zondag van de 
maand van 15.00-17.00 uur in de grote zaal van Driehoorne, Ura-
nusstraat 34. 
 
Diverse ac viteiten bij Par cipe en Tom in de buurt en in Wijkcen-
tra Ouverture, Wielewaal, Westerhove, het Trefpunt, en Kerk en 
Zanen, waaronder bingo, koersbal, yoga, bridge, bloemschikken, 
klaverjassen, bewegen voor ouderen, sjoelen, biljart, computer-
club, crea ef kaarten maken, rummikub enz. 
Informa e Par cipe: Prins Bernhardlaan 8, 2405 VZ Alphen aan 
den Rijn, tel. (0172) 42 75 00,  
e-mail: info@par cipe.nu  
Informa e Tom in de buurt: Carollien Sa nk, tel. (06) 41 08 23 93 
of wijkcoach Ilona de Wit, tel. (06) 51 92 49 02. 
Informa e wijkcentrum Kerk en Zanen: Bernard Vermeer, tel. 
(0172) 47 27 64. 
Informa e Swaenswijk: www.wijkcentrumswaenswijk.nl of bel 
(06) 223 332 60. Nieuwe folder aan te vragen bij: be-
heer@wijkcentrumswaenswijk.nl of op te halen ook bij biblio-
theek en gemeentehuis. 
 
Parkvilla/Parkfilmhuis 

Elke donderdag 13.30 uur ma nee € 7,00 tel. 
(0172) 49 37 37, Info: 
h ps://www.parkvilla.nl/filmhuis/  
 

Do 02/09 The Father 
Do 09/09 The Hidden Life of Trees 
 
Bonifaciuskerk 

In het kader van de (aangepaste) Open Monu-
mentendag  op zaterdag 11 september  is de 

Bonifaciuskerk open van 11.00 tot 16.00 uur. Om 14.00 uur zal 
Alexander Schippers daar een orgelconcert geven. 
 
Adventskerk 

Het slotconcert van deze dag zal zoals ge-
woonlijk zijn om 16.00 uur in de Adventskerk. 
 

Wijkcentrum Swaenswijk 
07/09 14.00 uur E-bike cursus 
Entree € 2,50. Info: zie adverten e. 
14/09 14.00 uur Slimme technologie voor 
ouderen. Toegang gra s. Info: zie adverten e. 

   20/09 Veilig financieel ouder worden 
   Toegang gra s. Info: zie adverten e. 
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Doorloper 
Na oplossing van deze doorloper is op de buitenrand een zin 
ontstaan die velen zullen onderschrijven. U kunt deze zin vóór 
10 oktober als oplossing insturen naar Mar n Meijer, Noordein-
de 32a, 2445 XE Aarlanderveen of naar mcjmeijer@casema.nl. 
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden! 

Horizontaal (te beginnen op de tweede 
regel): 
1 Docent – Onderstelling – Computer; 2 
Behoe ig – Mooi – Boek- en jdschri en-
handel – Islami sche God; 3 Dochter van 
Zeus – vergiffenis – Wiskundig figuur; 4 
Gebedstoren – Vlek – Dierenverblijf; 5 Trip 
– Ringvormig eiland – Deel van een bed; 6 
Niet glad – Lof – Gebied op afstand; 7 Ach-
ter – Reeds – Papegaai – Kloosteroverste – 
Onwetend; 8 Uitwonend – Verwerkingsbe-
drijf van aardappelen – Uitstraling; 9 Af-
sluitmiddel – Lende – Vloot; 10 Lancier – 
Dans – Land in Azië; 11 Kledingstuk – Keu-
kengerei – Muzieknoot; 12 Kaartruiter – 
Etensbak voor dieren – Klein paard – En 
dergelijke – Regenvlaag: 13 Maar – Onge-
bruikt – Vrouwelijk roofdier; 14 Gevierd 
persoon – Veel – Tijdperk – Kiezelstenen. 
 
Ver caal (te beginnen in de tweede ko-
lom): 
1 Ongeluksgetal – Figuur bij het kunstrijden 
– Ouder; 2 Land in Azië – Apenstaartje – 
Vogel – Gevaarlijke infec eziekte; 3 Deel 
van een boom – Stalen brandstofvat – 
Woonboot – Poli eke par j; 4 Korenmand 
– In mindering – Soort palmboom – Heer 
(a .) – Hypertensie (a .) 5 Land in Azië – 
Tafelgast – Nederland (a .) – Niet veel; 6 
Stuk stof – Muziekterm – Dubbelzinnig; 7 
Deel van een vrachtwagen – Strateeg; 8 
Deel van het been – Reeks – Wintersportar-

kel – Tijdmaat; 9 Windrich ng – Vrucht -
Een weinig; 10 Herbergier – Kostbare stof – 
Achtervoegsel bij de overtreffende trap – 
Buitengerechtelijke kosten (a .); 11 Emeri-
tus (a .) – Bloem – Egyp sche zonnegod – 
Mannetjesschaap – Scheepsbedrijf; 12 
Voetbalclub uit Velsen-IJmuiden  – Twee-
voudig – Op sch hulpmiddel; 13 Grootva-
der – Vriend – Regelmaat – Bouwval.         
 
Oplossing uit nr. 06: ARBEIDSDESKUNDIGE 
1e prijs: M. Dubbeld; 
2e prijs: M. Buitelaar-Kool; 
3e prijs: S. Huisman-Duurkoop. 

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 € 27,50 voor een rijbewijs BE en € 50,00 voor een groot rijbewijs. Niet leden 
betalen € 30,00 en € 50,00. 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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Win deze personenweegschaal! 
Gemakkelijk in gebruik. Schakelt 
direct in als u erop gaat staan en 
direct weer uit als u er vanaf 
stapt. Aangeboden door en ver-
krijgbaar bij: 
Vegro Alphen aan den Rijn 



+++++++++Advertorial+++++++++ 
 

Thema avonden bij Ammoniet  
Ammoniet Uitvaartbegeleiding organiseert 
regelma g bijeenkomsten, workshops en ac -
viteiten U bent van harte welkom om deel te 
nemen aan deze bijeenkomsten. Graag even 
aanmelden van tevoren.  
 
07 september  Uw nalatenschap goed geregeld 
20.00u-21.30u door Pieter Meijer (levensexecuteur) 
  (deelname is kosteloos) 
14 september  Als iemand van wie je houdt ster  
20.00u-21.30u door Jacinta van Harteveld 
  (deelname is kosteloos) 
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Apotheker Sonja Keizers gee  antwoord 
op vragen over medicijnen  

Zo maakt u uw woning rolstoelvriendelijk - deel 2 
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:  

Vervolg van het ar kel in het vorige nummer: 
Keuken Als u een rolstoel nodig hebt, kunt u met een 
aantal aanpassingen uw keuken gewoon blijven gebrui-
ken. Zorg bijvoorbeeld voor een keukenblok met ruimte 
voor de rolstoel eronder. Een goede werkhoogte is 75 
cen meter. Zo kunt u de gootsteen en het werkblad 
bereiken en een maal jd koken. Een goede diepte voor 
het aanrecht is 60 cen meter en voor een spoelbak 11 
cen meter. Vervang de onderkastjes door ladekastjes, 
zodat u makkelijk bij de spullen achterin de kastjes kunt. 
Een induc eplaat werkt makkelijker dan een gasfornuis, 
omdat u de pannen opzij kunt schuiven. De beste plek 
voor een oven is op ooghoogte. Mengkranen met ver-
schillende knoppen kunt u laten vervangen door een 
mengkraan met een hendel. 
Badkamer In de badkamer moet voldoende ruimte zijn 
om te kunnen rijden en draaien met de rolstoel. Een 
douchebak is niet handig, omdat u daarvoor over de 
opstaande rand moet kunnen stappen. U lost dit op met 
een inloopdouche met een douchezitje. Een eengreeps-
mengkraan is handiger dan twee kranen. Voor het veilig 
opstaan van het douchezitje kunt u beugels plaatsen. De 
wastafel kunt u vervangen door een wastafel met een-
greepsmengkraan en met ruimte voor een rolstoel er-
onder. Er bestaan ook in hoogte verstelbare badkamer-
meubels. Handig bij meer gebruikers van de badkamer. 
 

Toilet Een verhoogd toilet maakt het makkelijker om 
zelfstandig naar het toilet te gaan. Met behulp van toi-
letbeugels naast de toiletpot kunt u van de rolstoel op 
het toilet stappen. U kunt ook veel plezier hebben van 
een toilet met een douche/föhn installa e. Daarmee 
kunt u zich automa sch laten wassen en droogblazen. 
Denk ook aan een goed bereikbaar fonteintje en een wc
-papierhouder op de juiste hoogte. 
Trapli  Voor bijna alle trappen bestaat wel een trapli . 
Vaak bestaat een trapli  uit een stoel met een motor 
die op een speciale rail aan de zijkant van de trap is ge-
monteerd. Het is ook mogelijk een trapli  te maken met 
een plateau. Met de rolstoel rijdt u hierop en de li  
brengt u naar boven. 
Domo ca Als u in een rolstoel zit, kunt u veel gemak 
hebben van moderne technologie. Er zijn steeds meer 
apparaten die u met uw smartphone kunt bedienen. 
Slimme verlich ng kunt u aan- en uitze en, dimmen en 
van kleur laten veranderen met uw telefoon. U kunt ook 
een jdschema instellen, zodat het lijkt of er iemand 
thuis is als u weg bent. Met een slimme deurbel kunt u 
op de telefoon zien wie er voor de deur staat. De nieuw-
ste ontwikkeling is spraakbesturing. U kunt dan bijvoor-
beeld de thermostaat bedienen door ertegen te praten. 
 
(bron: RABO IkWoonLeef/Zorg) 
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Ven leren, ven leren, ven leren 
Demissionair premier Ru e maakte onlangs bekend dat er een vierde basisregel komt in strijd tegen het coronavirus, na-

melijk: 'zorg voor frisse lucht'. Maar hoe zorg je eigenlijk voor voldoende ven la e? Waar moet je op le en? 
Vijf ps op een rij. 

1. Zet ramen op een kier. De meest voor de hand liggende p, maar nog lang niet iedereen doet dit. Vind je open ramen van-
wege het risico op inbraak geen fijn idee, dan kun je ook luchtroosters boven de ramen openze en of gebruikmaken van me-
chanische ven la esystemen in je huis. 
2. Lucht binnenruimtes regelma g. Luchten is ook een vorm van ven la e. Je zet dan bijvoorbeeld en minuten tot een 
kwar er ramen en deuren wijd tegen elkaar open. Op deze manier laat je in één keer veel verse lucht naar binnen. Het RIVM 
raadt dit aan als je gekookt of gedoucht hebt, of als je mensen op bezoek hebt gehad die samen waren in dezelfde ruimte. 
3. Ontvang je bezoek buiten. De beste vorm van ven la e is natuurlijk buitenlucht, dus ontvang je bezoek het liefst ook bui-
ten. De kans om het coronavirus te verspreiden is in de frisse lucht namelijk een stuk kleiner, maar let op: het is nog steeds 
belangrijk om ook hier anderhalve meter afstand te houden. 
4. Denk ook aan de luchtvoch gheid in huis. Naast ven la e is een goede luchtvoch gheid in huis ook belangrijk, want virus-
sen - zoals het coronavirus - verspreiden zich sneller door droge lucht. Een goede luchtvoch gheid in huis ligt tussen de 40 en 
60 procent. Je kunt dit eventueel meten met een luchtvoch gheidsmeter. Ook sommige thermostaten van de verwarming 
geven aan hoe de luchtvoch gheid in huis is. Hoe je de lucht in huis voch ger krijgt? Bijvoorbeeld door een raam open te 
ze en - ook in de winter - en veel planten in huis te hebben. 
5. Maak (eventueel) gebruik van een luchtreiniger. Er zijn ook speciale luchtreinigers te koop, die virussen en bacteriën uit 
de lucht kunnen filteren en/of doden, bijvoorbeeld via uv-C-straling. Een mobiel elektrisch apparaat dat in een ruimte kan 
worden gezet bijvoorbeeld. Volgens het RIVM is nog niet bekend of dit soort luchtreinigers de verspreiding van het coronavi-
rus echt kunnen voorkomen of verminderen. Wat wel vaststaat, is dat luchtreinigers geen vervanging zijn voor ven la e. Als 
je ven leert, ververs je de binnenlucht met buitenlucht. Luchtreinigers halen alleen deeltjes uit de binnenlucht, maar de lucht 
wordt niet ververst. Blijf dus goed ven leren!           Bron: RIVM 



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 

Te snelle versoepelingen van de coronamaatrege-
len zorgen voor nieuwe uitbraken van covid-19. 
Kort na de versoepelingen rond onder meer fes -
vals en discotheken liepen de besme ngen met 
het coronavirus weer snel op. Op het hoogtepunt 
waren er weer meer dan 11.000 besme ngen per 
dag met als gevolg een toename van ziekenhuisop-
names en IC-beze ng. Gelukkig daalden de be-
sme ngscijfers weer nadat enkele versoepelingen 
door de regering waren teruggedraaid. Wat de ge-
volgen zullen zijn van het huiswaarts keren van 
vakan egangers, is op het moment dat ik dit ar -
kel schrijf nog niet bekend. Maar omdat veel jon-
geren nog niet volledig gevaccineerd zijn, sluit ik 
niet uit dat na de vakan eperiode er wederom een 
toename van de besme ngen kan optreden. De 
oorzaak daarvan is de deltavariant van het virus. 
Veel senioren die dat wilden zijn gevaccineerd, 
maar dat is helaas geen garan e dat zij niet alsnog 
ziek kunnen worden. Gelukkig krijgen de meesten 
van hen beperkte klachten, maar met name perso-
nen met een verminderde weerstand lopen het 
risico alsnog opgenomen te moeten worden in het 
ziekenhuis of op de IC. 

Om senioren extra te beschermen hebben Israël, 
Engeland en Duitsland besloten om over te gaan 
tot een derde vaccina e. Het ziet ernaar uit dat 
ook Nederland zal besluiten om kwetsbare oude-
ren en personen met een slecht afweersysteem 
een derde vaccina e toe te dienen. 
 
Conclusie: het coronavirus is nog niet verslagen, 
te meer omdat volgens het RIVM 1,8 miljoen Ne-
derlanders, ondanks het feit dat zij een oproep 
daarvoor hebben ontvangen, nog niet zijn gevac-
cineerd. Reden voor de ASVA om het beleid rond 
het overleggen van een volledig vaccina ebewijs 
bij bijeenkomsten en ac viteiten vooralsnog 
voort te ze en, omdat zoals u weet de gezond-
heid van onze leden op de eerste plaats staat.  
 
 
 

 
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 september zijn jarig: 
01/09 de heer P. van Arkel  
01/09 mevrouw J.M. Zeilstra-Maurik  
03/09 mevrouw C. Aschmoneit  
03/09 mevrouw A. Bouter  
05/09 mevrouw T.T.J.G. Verkerk-Wals  
06/09 mevrouw A. de Vries-de Lang  
08/09 mevrouw M.W. Ruijter-Leenhouts  
09/09 de heer J. van Rijswijk  
09/09 mevrouw C.G.A. Smits-Schuurmans  
10/09 mevrouw J.A. Hoogervorst-van Lammeren  

13/09 mevrouw H. Bleijenberg-Munch  
15/09 de heer P.L. van Leeuwen 
17/09 de heer C.J. Bouwer  
23/09 de heer C.P.H. Deckers  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Overleden 
mevrouw W. Vos 
de heer W. van ’t Lam 
De heer A.J.M. Koemans 
Wij condoleren de nabestaanden met dit verlies. 
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Vergadering bestuur 
De laatste vergadering voor de zomervakan e is 
al jd een korte vergadering, en wordt gebruikt om 
de laatste puntjes op de i te ze en. 
 
 
 
 
 

Ac viteiten 
De verrassingsmiddag van de ASVA bij 
 ’s-Molenaarsbrug viel erg in de smaak, de high tea 
was perfect. Mooi weer, dus heerlijk met z’n allen 
op het terras gezeten. 
We hopen dat de coronamaatregelen in septem-
ber ook guns g zijn, daarom willen we deze maand 
een minigolf organiseren en tevens de Algemene 
Ledenvergadering houden, zie elders in dit katern. 

Van de bestuurstafel 

Minigolf op 3 september 2021  
Op vrijdag 3 september as. Gaan we weer mi-
nigolven bij Bij Hen, Burg. Bruinsslotsingel 9.  
Er wordt gespeeld van 2 uur tot 4 uur.  
Wel graag van te voren (vanaf maandag 30 au-
gustus) aanmelden bij onze secretaris Nel Jan-
sen op telefoonnummer (06) 145 772 03 of 
per mail naar secretaris@asv-alphen.nl onder 
vermelding van uw naam en telefoonnummer. 
De prijs voor ASVA-leden is  € 10,00 en voor 
niet ASVA-leden € 12,50. U kunt ter plaatse 
betalen. 

En wilt u een volledig corona-vaccina ebewijs meenemen? 
Hebt u problemen met vervoer meldt u dat dan bij uw inschrijving.  
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de ASVA 
op donderdag 23 september 2021, in zalencentrum  

De Bron, Troubadourweg 2 te Alphen aan den Rijn, aanvang 14.00 uur 
Het bestuur van de ASVA nodigt zijn leden hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering.  
U bent vanaf 13.45 uur op vertoon van uw volledige coronavaccina ebewijs welkom in het zalencen-
trum. Graag van tevoren aanmelden bij onze secretaris Nel Jansen op telefoonnummer (06) 145 772 03 
of per e-mail naar secretaris@asv-alphen.nl. Na afloop kunnen we nog even napraten onder het genot 
van een hapje en een drankje. 
 
De agenda, het verslag van de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering en de financiële stukken 
worden ter vergadering uitgedeeld. Daarnaast worden deze stukken, met uitzondering van de financi-
ële verslagen, ongeveer half september op de website van de ASVA gepubliceerd. Indien u de financi-
ële stukken eerder wenst in te zien, dan zijn die op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat. 
Statutair melden wij u nog dat een van de agendapunten van de vergadering is het voorstel tot herbe-
noeming van de bestuursleden mevrouw Wilma Helder (penningmeester) en de heer Peter van Leeu-
wen (ledenadministra e). Beiden zijn bereid om nog een volgende bestuursperiode aan te gaan.  
Tot één week voor de vergadering kunnen (tegen)kandidaten zich melden bij de secretaris.  

Verrassingsmiddag op 20 juli 2021 
Nadat in maart 2020 als gevolg van het coronavirus alle ac-

viteiten van onze vereniging s lvielen, hebben wij, na een 
eenmalige onderbreking in september 2020, op 20 juli jl. de 
ac viteiten van onze vereniging weer opgestart met een 
verrassingsmiddag op het terras van ’s-Molenaarsbrug. 
Na het welkomstwoord door onze voorzi er Peter Dobbe 
genoten de aanwezigen van een door het bestuur van de 
ASVA georganiseerde High Tea. 
 
 

Een reac e van één van onze leden: 
 
Beste mevrouw N. Jansen, 
Langs deze weg wil ik de ASVA hartelijk danken voor de gezellige middag met een High Tea! Ik heb er 
heerlijk van genoten! Er was meer dan genoeg, en voor ieder wat wils ! 
En op zo'n mooie plek, en wel bij 's Molenaarsbrug, en het weer was ons ook welgezind! 
Hartelijke groeten en tot ziens! 
A e Ederveen.  

Uw belangen op landelijk niveau worden behartigd door de 

 Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) 

 en door de Koepel Gepensioneerden. 



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: 
Ineke Beumer , telefoon (06) 189 717 00  

KBO-PCOB-katern 

Pre g ouder worden is een uitdaging  

Wat gaat de jd snel! Als u dit stukje leest, was ik 
tach g dagen geleden ook bezig om een bijdrage te 
leveren aan Seniorennieuws. De va-
kan eperiode is haast weer voorbij, 
ook al zijn er mensen die niet eens 
zijn weggeweest. Wat is er allemaal 
gepasseerd?  
Hi egolf met veel branden tot ge-
volg. Hoosbuien die auto's en huizen 
meesleurden. De Olympische Spelen 
2021 met een record aan medailles. 
Inschrijven om naar de kerk of een 
evenement te gaan! 
En is corona op zijn retour? We proberen wel het 
dagelijkse leven weer op te pakken, hoewel er nog 
veel ouderen zijn die het even van een afstandje 
aankijken. 
De besturen van KBO en PCOB kijken regelma g of 

het verantwoord is om bij elkaar te komen. De re-
gering komt steeds weer met aanpassingen over 

groen, geel, oranje, rood met aanvul-
lende maatregelen. Het OSO is zich aan 
het voorbereiden op een seniorenbij-
eenkomst met als thema 'Pre g ouder 
worden is een uitdaging'. We krijgen 
de gelegenheid om onze ideeën en vra-
gen te uiten over mobiliteit, openbare 
ruimte, wonen, zorg & welzijn, veilig-
heid, digitalisering, enz. Gelukkig mo-
gen wij als KBO/PCOB-leden dat al jd 
blijven doen. Maak daar dan ook ge-

bruik van!  
 
Dick Tempelaar, voorzi er PCOB, 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) 
Inmiddels zijn we weer begonnen met de soos op de dinsdagmiddag. Iedereen is blij om 
elkaar daar weer te ontmoeten en gezellig te klaverjassen of te rummikuppen en één keer in de maand 
op de eerste dinsdag van de maand weer bingo! Dit allemaal onder het genot van een kopje koffie of 
thee. Jammer dat het nog niet mogelijk is om te bridgen, dit in verband met de tafels die te klein zijn. Erg 
jammer natuurlijk! Als u naar de soos komt, is het nog steeds de bedoeling dat u zich van tevoren aan-
meldt bij: Ineke Hoogervorst (06) 516 035 25, e-mail: i.hoogervorst@planet.nl   
Op het moment dat ik deze kopij moet inleveren, is de 1,5 meter nog steeds van kracht. Zo gauw dat van-
uit de regering opgeheven wordt, gaan we weer compe e spelen en kunnen we weer terug naar het 
oude. Als het zover is, laat ik het aan de trouwe soosgangers weten! Hierover meer in het volgende num-
mer. 
 
Lady’s Day op maandag 22 november 
We zijn dan uitgenodigd voor een dagje bij Vander Klooster Mode in Boskoop. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda, ik kom hier in het volgende nummer op terug. 
Ineke Hoogervorst 

Ga mee naar Andalusië 
Andalusië is de meest zuidelijke en tevens grootste regio van Spanje met bijna acht miljoen inwoners. Een 
gebied ook met een rijke geschiedenis in historische steden en een mooie natuur. Een rondreis inspireer-
de tot het maken van een powerpoint-lezing, te groot overigens om in één keer te houden. 
Jan Pons zal u in twee delen meenemen op reis naar plekken waar velen al geweest zijn, maar waar nog 
meer mensen voor het eerst of opnieuw meer over willen horen en zien. 
 
Om te noteren:  
Andalusië, deel 1 op donderdag 23 september 2021 
We bezoeken Cordoba, Ronda, het stadspark van Benalmádena, Gibraltar en Malaga waar we Picasso te-
genkomen. 
Andalusië, deel 2 op donderdag 30 september 2021  
De reis gaat naar Sevilla, de hoofdstad van Andalusië, het schilderach ge dorpje Frigiliani en Nerja met z ’n 
onvoorstelbaar mooie gro en, naar Granada en om af te ronden naar het Alhambra, het paleis van de 
Moorse heersers van des jds, later het keizerlijk verblijf van Karel V. 
 
Aanvang 15.00 uur via www.kerkomroep.nl/#/kerken/11121  
 
Op dezelfde manier zijn de uitzendingen ook op een later jd-
s p te zien. 
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Jarigen 
100 jaar: 
Mevr. C. van den Bosch-Bart (PCOB) 
95 jaar: 
Mevr. W.A. Bade-Woudstra (PCOB)  02-09 
Dhr. H.P. Keekstra (KBO)    27-09 
90 jaar: 
Mevr. J. Goddijn-Oostendorp (KBO)  05-09 
Dhr. G.P. Zwetsloot (KBO)    13-09 
Dhr. F.L.N. Bergamin (KBO)    23-09 
85 jaar: 
Mevr. H.E. Dijk (KBO)    09-09 
Dhr. G. van Egmond (KBO)    13-09 
Mevr. Th. Zeegers (KBO)    18-09 
Mevr. F. Marcos de Arriba (KBO)   23-09 
Dhr. P.J. Hendrix (KBO)    24-09 
80 jaar: 
Mevr. C.J.M. Buis-Koolen (KBO)   03-09 
Mevr. M.A. in ‘t Hout (KBO)    12-09 
Mevr. P. Eijck-Montes Zambrana (KBO)  27-09 
Dhr. E.T. Zwanenburg (KBO)   28-09 
Dhr. G. van Ek (PCOB) 
Mevr. G.J. Vonk-Kuster (PCOB) 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 

Jubilea 
60 jaar getrouwd: 
Echtpaar De Jong-Timmer (PCOB)   12-09 
55 jaar getrouwd: 
Echtpaar Pool-Wierda (PCOB)   08-09 
50 jaar getrouwd: 
Echtpaar Klaasen-Weijermars (PCOB)   10-09  
Gefeliciteerd met dit heuglijke feit. 
Overleden 
Mevr. A. de Kok-Buit (PCOB)   19-06 
Mevr. A.A. van Kampen-van de Loo (KBO)  01-07 
Dhr. D. de Bruijn (PCOB)    03-07 
Dhr. C. Boer (PCOB)     27-07 
Dhr. E.W. van Wilgen (PCOB)   07-08 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 

Lief en leed 

Geef mantelzorgers meer aandacht  

In het KBO-PCOB Magazine stond een stukje van Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB, waarin hij 
meer aandacht vraagt voor mantelzorgers. Wij zijn het met hem eens dat de mantelzorg al lange jd on-
derbelicht is. Mantelzorgers krijgen te weinig aandacht; ze worden niet erkend, niet gesteund, niet ge-
waardeerd. Daarom pleit Sturkenboom ervoor dat het kabinet mantelzorgers nu eens voorop plaatst en 
bekijkt hoe zij gesteund kunnen worden. 
 
Afgezien van het mantelzorgcompliment, eens per jaar, staan zij alleen – met lege handen. Talloze man-
telzorgers in Alphen aan den Rijn staan gedurende lange jd (meer dan drie maanden, meer dan acht 
uur per week) belangeloos voor een ander klaar. Velen voelen zich zwaar belast. 
 
Wij willen mantelzorgers graag helpen door in onze nieuwsbrief aandacht te besteden aan mogelijke 
steun, en waar men die kan krijgen. Daarnaast aandacht voor arbeidsvoorwaarden, fiscale regelingen en 
respijtzorg voor mensen die dag en nacht voor hun partner zorgen. 
Alle PCOB-leden van wie wij het e-mailadres hebben, krijgen deze nieuwsbrief. Bent u mantelzorger en 
wilt u hem ook ontvangen? Meld u aan bij secretaris@pcob-alphen.nl  
Het bestuur 

De dagen van mijn leven 
De dagen van mijn leven 
hee  U te boek gesteld, 
U bent met mij verweven 
mijn dagen zijn geteld. 
U zag van lang tevoren 
mijn vormeloos bestaan, 
nog voor ik werd geboren 
gaf U de rich ng aan. 
Ik ben in U geborgen, 
uw trouw, uw Vaderhand; 

ze zijn er elke morgen 
als dauw op dors g land. 
Uw zon zal mij omgeven 
in zorg, verdriet en pijn, 
uw adem doet mij leven, 
uw oog zal op mij zijn. 
Leer mij uw liefde loven 
en zingen het refrein: 
een kind van U te zijn, 
gaat alles ver te boven. 
(door: Jan Mul) 



OSO-katern 
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Redacteur OSO-katern: 
Kees Slingerland, Barnsteenstraat 27, 2403 BW Alphen aan den Rijn 
email: voorzi er@oso-alphen.nl 
 
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      Voor meer informa e: www.oso-alphen.nl  
 
Secretaris Commissie Zorg & Welzijn 
E-mail: secretaris-Zorg-Welzijn@oso-alphen.nl 

Commissie Wonen 
Met de li ...................? (deel 2) 

Voor de duidelijkheid maken we een onderscheid in complexen gebouwd in de vorige eeuw en recent gebouwde complexen. 
Zo is er bij vrijwel alle hoogbouw in Alphen Ridderveld uit de jaren zes g en zeven g weinig aandacht voor levensloopbe-
stendigheid. Bouwen was het mo o. Ook toen was er een woningtekort en betrof het vooral starters met trouwplannen. De 
starters van toen zijn de senioren van nu, die zo lang mogelijk thuis willen en van overheidswege moeten blijven wonen. Le-
vensloopbestendigheid waar OSO-Wonen zo voor pleit, is van belang geworden. Dikwijls vermelden verhuurders, waaronder 
ook woonzorgcomplexen, dat de woning geschikt is om tot op zeer hoge lee ijd te blijven wonen. 
Woont u of wilt u gaan wonen in een recent gebouwd complex, dan mag u ervan uitgaan dat bij meer dan zes woonfunc es 

in een gebouw de minimale afme ng van de li kooi 105 x 205 
cm. is met een deurbreedte van 85 cm. Bij meer woningen in 
een complex moet één li  deze maat hebben en mag (mogen) 
de overige li (en) 105 x 135 cm. zijn. Met een deurbreedte van 
90 cm. zijn ze goed rolstoeltoegankelijk. Echter in het in 2019-
2020 gebouwde complex Havenstraat/Pr.Bernhardlaan/
Gasfabriek met negen koopappartementen is er geen sprake 
van een li  waar een brancard in kan, omdat de gemeente 
daarvoor ontheffing hee  verleend. 
Woont u of wilt u gaan wonen in een ouder complex, dan is het 
lang niet zeker dat er een er li  van 205 cm lang is. De alge-
meen gebruikte aanduiding met twee poppetjes - li  aanwezig 
- zegt niets over de afme ng. Echter, de li maat aanpassen is 
bouw- en kostentechnisch een utopie. 
 
Het doel van dit ar kel is om u hierop te a enderen, zodat u 
niet, zoals de weduwe uit Max Meldpunt volslagen verrast 
wordt. Woont u echter in een speciaal voor senioren bestemd 
complex en de li  is te klein, dan graag een melding aan 
teunkranenburg@oso-wonen.nl.  
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Commissie Zorg & Welzijn  
In overleg met onze voorzi er Lyda de Jong-Burggraaf is besloten om de gastvrouwen van de Ouderen 
voor ouderen weer bijeen te roepen om te proberen in september weer de koffiemiddagen te gaan 
draaien. We hopen dat we allen zijn ingeënt tegen corona en dus weer gezellig en fysiek samen koffie 
kunnen drinken en bijpraten want we hebben elkaar zolang niet gezien en gesproken dat er heel veel te 
vertellen valt. 
Noteert u alvast in uw agenda: de eerste zondag in oktober organiseren we weer een High Tea in het 
kader van de week van de eenzaamheid. Plaats en jd verneemt u nog van ons. 
 
Via het bestuur van het OSO  hebben we een klacht ingediend bij de dienst-apotheek van de HP De Li-
mes, omdat deze de robot in Leiderdorp laat verwijderen, zodat we de medicijnen die de spoedarts 
voorschrij  bij zijn bezoek mogelijk moeten gaan halen in Voorschoten. In zijn antwoord zegt de apothe-
ker dat de bezoekende arts bepaalt of de medica e direct nodig is en hij bekijkt dan ook de noodzaak of 
de medica e thuisgebracht moet worden als er geen andere mogelijkheid is. Dit gaat dan kosteloos. 
Wilt u dat de medica e toch thuisgebracht moet worden, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. 
 
Bij Alrijne Zorggroep is de verbouwing van de poliklinieken in Alphen in volle gang en ook de ingang in 
Leiderdorp is verplaatst, omdat de hele hal op de schop gaat. 
 
Als cliëntenraad hebben we een grote inbreng gehad in de totstandkoming van een verbetertraject voor 
ouderen die met een fractuur bij de spoedeisende hulp behandeld worden en dan moeten revalideren 
maar dit niet thuis kunnen. De overgang naar een revalida eopvang ging erg moeizaam en in een aantal 
gesprekken met alle belanghebbenden hebben we een groot aantal verbeterpunten kunnen realiseren 
waardoor de overgang minder belastend is en veel soepeler gaat verlopen. 
 
Wij hopen u in september weer te mogen begroeten. 
 
Johan van Wijk 
(06) 215 752 34 
johanvanwijk54@gmail.com  

Vacatures in het OSO 
Commissie Wonen 
Door het vertrek van enkele leden zijn er binnen de commissie vacatures ontstaan. De commissie zoekt naar personen met 
ervaring, met kennis van of belangstelling voor onderwerpen die te maken hebben met woningbouw, renova e en/of huis-
ves ng. Niet alleen heren, maar ook dames met een realis sche kijk op zelfstandig wonen worden nadrukkelijk uitgenodigd 
om te solliciteren. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich melden bij de secretaris van de commissie, 
Bob Koning, telefooon (06) 155 352 55, e-mail bobkoning45@gmail.com 
Commissie Zorg & Welzijn 
Ook de commissie Zorg & Welzijn hee  enkele vacatures. Ook daarvoor geldt dat we op zoek zijn naar betrokken mannen of 
vrouwen die zich met name bezig houden met zorg en welzijn van ouderen. Door het lidmaatschap van de commissie Zorg & 
Welzijn kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan dit belangrijke aandachtsgebied, gericht op de senioren in onze ge-
meenschap. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich melden bij de secretaris van de commissie, 
Johan van Wijk, telefoon (06) 215 752 34, e-mail johanvanwijk54@gmail.com  
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Seniorenbijeenkomst op woensdag 17 november 
Pre g ouder worden is een uitdaging 

Wilt u als 50-plusser de poli ek aanspreken? 
Dat kan op de Senioren bijeenkomst op woensdag 
17 november 2021 in Avifauna aan de Hoorn in Al-
phen aan den Rijn. Wij stellen u de vraag: 
 

Hoe denkt u over onze gemeente? 
Wilt u iets zeggen over het sociaal domein, de 
plaatselijke poli ek en diens aanpak, dan kunt u dit 
kenbaar maken aan het Overleg Samenwerkende 
Ouderenorganisa es (OSO).  
De ingezonden sugges es, ideeën, opmerkingen 
enz. worden besproken met personen die betrok-
ken zijn bij het sociaal domen en de poli eke par j-
en. 
Inzenden vóór 15 september naar:  
seniorenbijeenkomst@oso-alphen.nl 
Uit de inzenders worden twee senioren uitgeno-
digd om hun bijdrage te komen toelichten op 17 
november in Avifauna.  
 
Onderwerpen die aan bod komen: 
 
Poli ek dichtbij 
Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds 
meer taken bij gekregen, die ze naar eigen inzicht 
mogen uitvoeren. Denk aan zorg, par cipa e en de 
fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verant-
woordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. Het 
OSO wil daarom poli ek dichtbij mensen. Poli ci 
die weten wat er speelt, kunnen rekening houden 
met sociale belangen, niet alleen met rendement. 
 
Mensen centraal, niet de regels 
Inwoners moeten kunnen volgen en begrijpen wat 
onze gemeente doet en hoe deze het beleid uit-
voert. Dat vraagt om klare taal en eenvoudige re-
gels: helder uitgelegd en geschreven vanuit de 
vraag van de Alphenaar zelf. 
 
Inclusieve samenleving 

Menselijk contact en betekenisvolle ontmoe ngen 
kunnen eenzaamheid verkleinen. Het kan onderling 
begrip en solidariteit vergroten en helpt bij waardig 
ouder worden. 
 
Voldoende inkomen voor ouderen 

Lokaal armoedebeleid 
Ouderenwerkloosheid omlaag 
Integrale aandacht voor wonen, zorg & wel-
zijn 
Goede ouderenzorg 
Samenspel tussen hulpverleners 
Voldoende passende woningen voor senioren 
Een veilige gemeente 
Digitalisering zonder uitslui ng 

 

Het OSO is er voor alle 50-plussers in 
de gemeente Alphen aan den Rijn. 
Voor meer informa e zie de website 
www.oso-alphen.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


