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Van de Voorzitter 
 

Ook het verslagjaar 2021 heeft voor de Samenwerkende Ouderenorganisaties 
nadrukkelijk in het teken gestaan van de coronacrisis. De geplande 
vergaderingen van het OSO bestuur moesten noodgedwongen worden 
gecanceld of konden alleen maar via de computer plaatsvinden. Dat gold 
natuurlijk ook voor de vergaderingen van de OSO Commissies Wonen en Zorg 
& Welzijn. Zo goed en zo kwaad als het ging hebben deze commissies hun 
werkzaamheden ondanks deze beperkingen voortgezet.  Ook de gebruikelijke 
besprekingen van de commissies met ambtenaren van de gemeente en met 
andere relevante gesprekpartners en stakeholders konden fysiek niet 
plaatsvinden en werden daarom afgezegd of waar mogelijk digitaal gehouden.  

Uiteraard is de coronacrisis daarmee ook in 2021 van grote invloed geweest op 
de omvang en kwaliteit van de werkzaamheden van het OSO. Gelukkig ziet 
het er aan het eind van het verslagjaar naar uit dat de wereldwijde COVID-19 
pandemie op z’n retour is en dat we er daarom van uit mogen gaan dat het 
OSO bestuur, samen met haar commissies, werkgroepen en vrijwilligers, in 
het nieuwe jaar 2022 weer met volle kracht vooruit kan gaan! 

Het jaar 2020 had het jaar van het OSO Symposium “Houd je wereld groot” 
moeten zijn. Deze bijzondere bijeenkomst voor de senioren van onze 
gemeente zou tevens gehouden worden in het kader van het zevende lustrum 
van het OSO.  

Aan het begin van dit verslagjaar werd door het OSO bestuur echter besloten 
om deze bijeenkomst niet het karakter van een symposium te geven maar in 
het najaar een ouderenbijeenkomst te organiseren waarbij onze senioren in 
gesprek zouden gaan met vertegenwoordigers van de plaatselijke politieke 
partijen. Onder het motto “Hoe seniorvriendelijk is onze gemeente” zou de 
bijeenkomst daarmee vooruitlopen op de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2022. Elke vier jaar organiseert OSO een dergelijk evenement en deze 
ouderenbijeenkomst zou dus een voortzetting zijn van deze succesvolle 
traditie. Na een degelijke voorbereiding zou de bijeenkomst op woensdag 17 
november gehouden worden maar opnieuw gooide de coronacrisis roet in het 
eten en werd de bijeenkomst op het laatste moment afgeblazen. Omdat de 
ontwikkelingen rond de coronacrisis daarna snel verbeterden kon de 
bijeenkomst als “OSO-Lijsttrekkersdebat” in afgeslankte vorm op 
maandagavond 21 februari 2022 tóch gehouden worden. 

Eind september heeft het OSO bestuur een héle dag vergaderd over de huidige 
gang van zaken, de wijze van samenwerking en over de plannen voor de 
komende jaren. Deze z.g. ‘heidag” werd door een externe 
communicatiedeskundige (Marina Kapteyn) voorbereid en begeleid. Mede op 
basis van de resultaten van deze dag werden de eerste lijnen uitgezet van een 
nieuw te formuleren beleidsplan 2022-2025. De voorzitter van OSO kreeg van 
het bestuur de ruimte om deze hoofdlijnen verder uit te werken en eind 
november zette hij zich met veel enthousiasme aan deze uitdaging. Helaas 
werd hij echter medio december geveld door een ernstige ziekte en de 
negatieve verwachtingen waren van dien aard dat hij noodgedwongen heeft 
moeten besluiten zijn functie als voorzitter van OSO per 1 januari 2022 neer te 
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leggen. Ook het voorzitterschap van de OSO commissie Wonen moest hij 
neerleggen. Gelukkig heeft Pieter Verkade als plaatsvervangend voorzitter 
deze functie tijdelijk overgenomen en Dick Tempelaar heeft als 
plaatsvervangend voorzitter de functie van OSO voorzitter op zich genomen. 
Uiteraard zal in het nieuwe jaar nadrukkelijk gezocht worden naar definitieve 
invulling van beide functies. 

Met pijn in mijn hart neem ik noodgedwongen afscheid van OSO. Graag wil 
ik iedereen bedanken die op welke manier dan ook zijn of haar medeleven 
heeft betuigd.  

Ik wens OSO in het belang van onze senioren in de komende jaren veel succes 
toe ! 

Kees Slingerland 

 

Verslagen 
Bestuur 
 

In de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Alphen aan den 
Rijn (OSO) werken de plaatselijke afdelingen van ASVA, KBO- Alphen, 
PCOB-Alphen, KBO-Boskoop en FNV Midden Rijnland Senioren samen.    

De stichting OSO stelt zich ten doel om de belangen van alle ouderen in 
Alphen aan den Rijn te behartigen op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg. 

Het OSO bestuur heeft het afgelopen jaar 8 maal vergaderd, 3x via Google-
Meet en 5 keer fysiek. Vanaf 1 januari 2021 onder voorzitterschap van de heer 
Kees Slingerland. Tevens is per 1 januari toegetreden als penningmeester de 
heer Dirk Spronk. Ook hebben wij Mevrouw Vera Groen mogen 
verwelkomen. Zij vervangt de voorzitter van KBO-Boskoop tijdens haar 
afwezigheid. Gezien de dubbelfunctie van de heer Kees Slingerland ( zowel 
voorzitter van het OSO bestuur alsmede voorzitter van de commissie Wonen ) 
wordt de commissie wonen in de bestuursvergaderingen vertegenwoordigd 
door de heer Pieter Verkade.  

Helaas heeft de heer Dirk Spronk in de loop van het jaar zijn bestuursfunctie 
als penningmeester moeten neerleggen. De heer Roy Wijnberg, tevens 
secretaris, neemt deze rol tijdelijk over. De heer Gerard Ammerlaan vervangt 
de heer Spronk namens de KBO. Helaas zal per 1 januari 2022 de heer Kees 
Slingerland zijn beide taken wegens gezondheidsredenen  beëindigen. 

De jaarrekening over 2021 en de begroting voor 2022 werden vastgesteld en 
aangeboden aan de gemeente. 

Zowel de commissie Wonen als de commissie Zorg & Welzijn hebben zich 
ook dit jaar op hun terrein weer sterk gemaakt voor de belangen van senioren 
in onze gemeente. Ondanks de belemmeringen rond COVID-19 zijn er een 
groot aantal initiatieven getoond.  
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We hebben in september 2021 een “heidag” gehouden met het doel onze 
doelstellingen, speerpunten en toekomst cq positie in de maatschappij te 
heroverwegen om zodoende tot een Beleidsplan 2022 – 2025 te komen waarin 
het toekomstige functioneren van het OSO zal worden beschreven. 

De werkgroep Activiteiten is dit jaar niet bij elkaar geweest. De 
werkzaamheden van de werkgroep zijn overgenomen door een projectgroep 
vanuit het dagelijks bestuur.   

Uiteraard heeft COVID-19 het niet mogelijk gemaakt al onze plannen te 
realiseren. Helaas kon de Ouderenbijeenkomst geen doorgang vinden, maar 
ook de dag- en fietstochten, de Museumbus, geplande activiteiten in Castellum 
en Parktheater, de Winkelmarkt in de Baronie etc. moesten afgelast worden.  

Ook de jaarafsluiting met de vrijwilligers, om hen te bedanken voor hun inzet, 
kon dit jaar als gevolg van overheidsmaatregelen niet plaatsvinden. Wel 
hebben wij hen als waardering een attentie kunnen bezorgen. 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die zich dit jaar hebben ingezet voor het 
OSO. Zonder hun inzet kan het OSO niet alle activiteiten en de 
belangenbehartiging uitvoeren die voor senioren zo hoog noodzakelijk zijn.  

 

Roy Wijnberg, secretaris 

 
            Commissies en werkgroepen 
 

Commissie OSO-Wonen 

 

De doelstellingen van de OSO-Commissie Wonen zijn: 

- Het aanbod van koop- en huurwoningen in overeenstemming te laten zijn 
met de behoeften en woonwensen van senioren; 

- Met het project ‘Mijn huis van morgen’ waaronder de website samen met 
partners senioren bewust te maken van de mogelijkheden tot aanpassing van 
de woning om langer zelfredzaam in hun woning te kunnen blijven wonen. 

Ook in 2021 heeft de commissie zich weer enthousiast ingezet om deze 
doelstellingen te realiseren. Helaas is de doelstelling betreffende een passend 
aanbod van koop- en huurwoningen niet bereikt. Het schrijnend tekort aan 
nieuwbouwwoningen is daar debet aan. 

In 2021 kwam de commissie 5 keer in vergadering bijeen. Wegens de 
maatregelen in het kader van de aanpak van COVID-19 was dit minder dan in 
voorgaande jaren. Niettemin overlegden individuele leden van de commissie 
onderling, of in werkgroepverband, met gemeente-ambtenaren en met leden 
van de gemeenteraad over onderwerpen die binnen haar doelstelling vielen.  
Met name over de bouwplannen die vallen binnen het kader 
Woonservicegebieden en Woonzorgcomplexen. Ook woonden leden van de 
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commissie Zoom-vergaderingen bij van de gemeenteraad(scommissie) plaats 
waarin woon-onderwerpen werden besproken. 

Op 31 december 2021 bestond de commissie uit Kees Slingerland (voorzitter), 
Bob Koning (secretaris), Teun Kranenburg (penningmeester/notulist) en de 
leden Jan Heemskerk, Hans van Mil, Hans Oskamp, Ria Turkenburg en Pieter 
Verkade, terwijl Wim Bloemzaad de beheerder van de website 
Mijnhuisvanmorgen.nl was. De commissie zoekt nog naar een kandidaat-lid 
voor huisvesting Boskoop. 

De commissie heeft afscheid genomen van Henk Metaal, Hans van der 
Meulen en Carel Textor. Verliest daarmee drie bouwkundigen die ruim 8 jaar 
hun ervaring in de (zorg)bouw binnen de commissie hebben ingezet. 

 

WoonForte: 

In 2021 had de commissie Wonen onder meer wegens Covid-19-maatregelen 
helaas geen overleg met Woonforte. In het verleden overlegde Woonforte al 
enige jaren met de commissie Wonen over nieuwbouwplannen en legde aan de 
commissie Wonen verschillende bouwtekeningen ter becommentariëring voor. 

 

 

Habeko: 

Met Habeko vond twee maal plezierig en constructief overleg plaats. Aan 
beide zijden bestond de intentie om met behoud van ieders eigen 
verantwoordelijkheid elkaar te consulteren en informeren. Er zijn afspraken 
gemaakt om in 2022 gezamenlijke publiciteit te geven aan onderwerpen 
betreffende het wonen van senioren in de kernen van v/h Rijnwoude. 

 

Gemeente:  

De commissie Wonen heeft bij B&W en de Raad aandacht gevraagd voor de 
woonbehoeften van senioren in de gemeente Alphen aan den Rijn en voor de 
wens dat er in de gemeente locaties voor grondgebonden seniorenwoningen en 
voor knarrenwoningen komen. Er zijn gesprekken gevoerd met inwoners van 
Boskoop en Rijnwoude die initiatiefgroepen hebben gevormd voor de bouw 
van grondgebonden knarrenhoven, de commissie Wonen ondersteund deze 
particuliere initiatieven. Ook uit Alphen-Stad hebben zich inmiddels inwoners 
gemeld die knarrenhoven willen ontwikkelen. Bij de behandeling van de 
toekomstige stadsuitbreiding in de raadscommissie Ruimtelijk-en 
economische domein is OSO Wonen ingesproken over de wens om bij de 
ontwikkeling van het plan Stadsrand  Noord, rekening te houden met 
grondgebonden woningen voor senioren..  

Voor de ontwikkeling van het plan Nieuwe Sloot heeft de commissie Wonen 
zich aangemeld om deel te nemen in de klankbordgroep en onderhoud contact 
met de projectleider van dir plan. Ruime aandacht is er besteed aan de 
uitwerking van de kavelpaspoorten Bospark en Noorderkeerkring. Daarnaast 
werd een gesprek voortgezet over aspecten van woningaanpassing in het kader 
van de Wmo.  
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Langs verschillende wegen overlegde de commissie Wonen met 
vertegenwoordigers van de gemeenteraad over onorthodoxe bouwlocaties en. 
Ook in 2021 pleitte de commissie Wonen gelijk eerdere jaren voor de bouw 
van een appartementencomplex voor zorg gerelateerd wonen. 

 

Bijeenkomst raadsfracties: 

De commissie Wonen streeft naar een jaarlijkse bijeenkomst met 
vertegenwoordigers van de raadsfracties om te spreken over onderwerpen 
betreffende bestaande behoeften en wensen op het gebied van 
seniorenwoningen. Wegens de corona-maatregelen ging echter een door de 
commissie Wonen begin 2021 voorgenomen overleg met de woondeskundigen 
van de fracties in de gemeenteraad niet door.  

 

Samenwerking Wonen met Zorg & Welzijn: 

De commissie Wonen en de commissie Zorg & Welzijn hebben hun 
samenwerking voortgezet met het commissielid (Jan Heemskerk) die beide 
vergaderingen, van zowel Zorg & Welzijn als Wonen, bijwoont. 

 

Bijdrage aan Seniorennieuws: 

In 2021 leverde de commissie Wonen aan elke aflevering van Seniorennieuws 
een wonen-gerelateerde bijdrage. 

 

Mijn huis van morgen: 

De commissie Wonen werkt voortdurend aan de actualisatie van de website 
Mijnhuisvanmorgen.nl.  Daarbij is ook de archivering van de stukken voor het 
bestuur herzien. Bovendien heeft de commissie Wonen ervoor gezorgd dat 
deze website nòg toegankelijker is geworden en ook beter beveiligd is: de 
website is nu bereikbaar via www.Mijnhuisvanmorgen.nl èn via www.oso-
wonen.nl. Daarmee wordt het gebruik van functionele e-mailadressen beter 
mogelijk gemaakt. 

Ook is in 2021 onder de leden van de commissie een enquête gehouden naar 
de status van de website gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen en 
voortdurende innovaties. De uitkomst geeft aan dat aanvulling en/of 
aanpassing nodig is. Als 1e stap  daartoe de commissie een webredacteur 
zoekt.  

 

Bob Koning -Secretaris Commissie OSO-Wonen  
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Commissie OSO-Zorg & Welzijn 

 

Algemeen: 

De Commissie Zorg & Welzijn heeft als belangrijkste taak:  

1. Het onderzoeken van  zorg- en welzijnsontwikkelingen voor senioren en 
daarover te adviseren aan het bestuur en gemeente.  

2. Het informeren over en het stimuleren van deelname aan zorg- en 
welzijnsactiviteiten van en door Alphense senioren.  

Commissieleden hebben o.a. zitting in verschillende overlegorganen, 
cliëntenraden en netwerken. Binnen de commissie is ook actief de werkgroep 
Ouderen voor Ouderen (OVO), die regelmatig informatie- en koffiemiddagen 
organiseert.  

De Commissie staat voor “Waardig ouder worden in de Alphense 
samenleving”. 

 

Het jaar 2021: 

De Commissie Zorg & Welzijn en haar Werkgroep OVO heeft als gevolg van 
de bijna twee jaar durende coronapandemie een flinke achterstand opgelopen 
in (fysieke) contacten met haar doelgroep en partners. Daar waar mogelijk is 
met de vaste overlegpartners zoals de Cliëntenraden, het Ouderenberaad, de 
Raad van Ouderen, e.a., via Teams, Webtex en Zoom regelmatig contact 
geweest.  

 

Samenstelling Commissie:  

In augustus 2021 ontviel ons zeer gewaardeerde en deskundig commissielid 
Herman Allart.  

Vanaf dat moment bestaat de Commissie uit vijf leden die allen één of 
meerdere taken vervullen. Gelet op de omvang van activiteiten en het weer 
oppakken van oude en nieuwe contacten is de Commissie op zoek naar een 
betrokken collega (man/vrouw/ jong/oud) die in staat is om mee te denken en 
te adviseren over verschillende zorg- en welzijnsonderwerpen voor en door 
Alphense senioren.       

 

Netwerk Eenzaamheid: 

Het Netwerk Eenzaamheid waarin vertegenwoordigd zijn de Commissieleden 
Lyda de Jong en Henk Tangerink heeft het afgelopen jaar, als gevolg van de 
coronapandemie en coördinator wisseling vanuit Tom in de buurt, een flinke 
achterstand opgelopen in overleg en communicatie. In de Week van de 
Eenzaamheid is een kaarten- en posteractie gestart met als titel ”Kijk eens 
om…”  Eenzamen senioren maar ook jongeren, werden uitgenodigd om samen 
eens een gratis kopje koffie te drinken in verschillende buurtrestaurants. 
Vanuit de Commissie is een actieve bijdrage geleverd aan het bedenken en het 
uitvoeren van deze actie. Ook zijn de kaarten extra verspreid via het 
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Seniorennieuws. Uit een korte evaluatie is gebleken dat optimaal gebruik is 
gemaakt van het gratis aanbod.  

 

Werkgroep OVO:  

Na de horecasluiting zijn de koffiemiddagen die tweemaal per maand door een 
groep gastvrouwen worden georganiseerd, vanaf de maand oktober weer 
gedeeltelijk en voorzichtig met mondkapjes, gestart. In het kader van de week 
van de Eenzaamheid is in het Schoutenhuis door onze gastvrouwen een High 
Tea voorbereid. Helaas vanwege de stringente coronamaatregelen van dat 
moment is deze afgeblazen. In het jaar 2021 zijn ondanks de corona, onder 
coördinatie van Johan van Wijk een 14-tal gastvrouwen actief geweest.     

 

Informatiebijeenkomsten: 

Door de sluiting van de horeca en de buurt- en clubhuizen zijn de 
gebruikelijke informatie- en themabijeenkomsten niet uitgevoerd. Voor het 
jaar 2021 stonden een tweetal bijeenkomsten gepland. De eerste over Vervoer 
en Parkeren en de tweede over Veiligheid en Weerbaarheid.     

 

Raad van Ouderen: 

De Raad van Ouderen is eind 2018 ingesteld door de Minister van VWS om 
hem op specifieke thema’s te adviseren en bestaat uit vertegenwoordigers van 
alle acht regionale ouderenorganisaties uit het Nationaal Programma 
Ouderenzorg. De regio Zuid-Holland Noord wordt in de landelijk Raad 
vertegenwoordigd door ons Commissielid Johan van Wijk.  De Raad heeft 
meerdere adviezen het licht doem zien. Met als laatste ook voor het OSO een 
belangrijk advies. Getiteld ”Thuis in de Wijk”.  Eén van de conclusies is dat 
een seniorvriendelijk wijk grotendeels bestaat uit een prettige leefomgeving en 
laagdrempelige ontmoetingsplekken.     

 

 

Seniorenbijeenkomst: 

Vanuit de Commissie heeft Henk Tangerink actief deelgenomen aan het 
Projectteam van het OSO, dat in de maand november een grote 
Seniorenbijeenkomst in Avifauna, zou organiseren. Helaas is deze bijenkomst 
ook vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan.   

 

Cliëntenraden:  

De  commissieleden Lyda de Jong en Johan van Wijk hebben beiden zitting in 
verschillende cliëntenraden. Een Cliëntenraad denkt, praat en beslist mee over 
onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van de betreffende 
organisatie. Dat betekent dat o.a. gesproken wordt over veiligheid, 
verbouwing, interne organisatie, ondersteuning, geld, gezondheid, hygiëne, 
voeding e.d.. Een uitgebreid pakket dat zeker voor senioren een serieuze 
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aanpak verdiend. Helaas zijn er door de coronamaatregelen minder fysieke 
contacten geweest en is zoveel als mogelijk via Teams of Zoom 
gecommuniceerd. Johan van Wijk is vertegenwoordigd in de cliëntenraden van 
de Alrijne Zorggroep inmiddels omgevormd in de HP de Limes, de 
Ambulancedienst (RAVMH), de Samenwerkende Huisartsen Posten (SHR) en 
de lokale raad van WSC Rietveld. Lyda de Jong is voorzitter van de 
cliëntenraad van IZO Thuiszorg.    

 

Stichting MEE NL: 

MEE NL is de coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties. 
De  commissieleden Lyda de Jong en Johan van Wijk zijn beiden in het kader 
van de Wmo, clientondersteuner via deze stichting. Zij ondersteunen de 
hulpvrager maar bieden zelf geen zorg of langdurige hulp. De 
cliëntondersteuner denkt met iemand mee, helpt inzicht te krijgen in zijn of 
haar situatie en geeft daarbij zo nodig informatie en advies. Dit kan gaan om 
vragen op allerlei levensgebieden: wonen, inkomen, werk, dagbesteding, 
sport, vervoer, opvoeding of zorg. Ondanks de beperkte 
communicatiemogelijkheden zijn in het jaar 2021 door onze commissieleden 
12 hulpvragers begeleid. 

 

Johan van Wijk – secretaris commissie OSO–Zorg & Welzijn 

 

 

Werkgroep PR en Communicatie 

 

Ook in 2021 is de werkgroep PR en Communicatie niet bij elkaar geweest. In 
dit jaar zijn er voorstellen aangedragen door het dagelijks bestuur met 
ondersteuning van Henk Tangerink aan het bestuur. 

 

Het OSO is in het afgelopen jaar op verschillende uitnodigingen en overleggen 
ingegaan van maatschappelijke- en welzijnsorganisaties zoals: 

• Pilot opgezet door het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten 
(NOOM).met het thema: “Moeilijk bereikbare Ouderen”. 

• Brief aan de gemeente voor een tweede Driehoorne. 

• Bijdrage in het blad "kwiek in Alphen aan den Rijn 

• Week van de toegankelijkheid 

• Steekholdersbijeenkomst Woonforte 

• Heropening nachtapotheek in Alphen aan den Rijn i.p.v. naar Voorhout te 
rijden. 

• Nationale ouderendag 

• Week tegen eenzaamheid 
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• Stakeholdersoverleg Woonvisie Alphen aan den Rijn (Companen). 

• Vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn (Tom in 
de buurt) 

• Startnotitie: 'Eenzaamheid in onze gemeente slim en krachtig aanpakken'! 

• Netwerkbijeenkomst preventie-opdracht. 

• Verschillende uitnodigingen van politieke partijen om in gesprek te gaan. 

• Samenwerking met Wijkcentrum Swaenswijk 

• Startnotitie ‘Een goede start met inwoners’ en overleg met de Adviesraad 
Samenleving. 

 

Heidag: 

Naar aanleiding van de stuk 'Balans' met het uitgangspunt: 'Wat je afspreekt 
moet je doen' Hiervoor is  een heidag geweest in september waar is besproken 
het thema; “Visie op de toekomst”. Uit deze bespreking is een 
heidagdocument opgesteld waarmee het OSO haar beleidsplan voor 2022 tot 
2025 kan gaan maken. 

 

Ouderenbijeenkomst: 'Prettig ouder worden is een uitdaging' in 
Avifauna:  

Met als ondertiteling: 'Hoe denkt u over onze gemeente' en aandacht te 
besteden aan het 30 jarig bestaan van het OSO.  

Voor deze bijeenkomst was de vraag aan Alphenaren en de sprekers Han de 
Jager, Monique Brewster, Ruud Gebel en Koos van Arkel gesteld:  'Hoe denkt 
u over onze gemeente'. Ook de politieke partijen werden uitgenodigd. De 
ouderenbijeenkomst was wederom een kans om meer bekendheid aan het OSO 
te geven, helaas moest ook deze op het allerlaatste moment worden afgeblazen 
door een tweede golf van COVID-19. Een speciale dank gaat uit naar de 
senioren Frans van Rijn en Martin Wijnans voor hun inbreng in de organisatie. 

 

Overleg gemeente: 

Het overleg met de gemeente heeft een paar keer per jaar plaats gevonden. Dit 
zowel op het stadskantoor als via Zoom. 
Besproken zijn hoe gaat het met de organisatie in Coronatijd, nieuw 
accommodatiebeleid 'Herijking Dorps- en Buurthuizen', de subsidieaanvraag 
2022 en de doorkijk naar de toekomst.    

 

Website: 
De website heeft aan het einde van het jaar een facelift gekregen waarbij de 
inhoud hetzelfde is gebleven. 
Er is in 2021 een pagina voor vacatures opgenomen, tevens worden de 
vacatures vermeld op de website van Tom in de buurt na 1 januari 2022 van 
Participe. 
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Een voorziening is getroffen om de e-mails van de bestuurders beter te 
beveiligen. 

 

Seniorennieuws: 

Met ingang van het  juninummer is in het seniorennieuws een OSO-katern 
opgenomen. Daarin is terug te vinden de maandelijkse bijdrage van de 
commissie Wonen. De commissie Zorg & Welzijn geeft nu een periodieke 
invulling in het OSO katern. 

Door de vele artikelen voor de ouderenbijeenkomst was de ruimte eigenlijk te 
klein, doch de hoofdredacteur van het Seniorennieuws is daar ruimhartig mee 
omgegaan door in de algemene katern ruimte ter beschikking te stellen. 

Dick Tempelaar – Werkgroep PR en Communicatie 

 

         
Bestuurssamenstelling op 31 december 2021 

Overleg Samenwerkende Ouderenorganisatie Alphen 
aan den Rijn (OSO) 

 
Secretariaat; Lariksstraat 7, 2403VW Alphen aan den Rijn 

De heer  C. Slingerland                  voorzitter OSO en voorzitter Commissie Wonen 
De heer  D. Tempelaar                   plaatsvervangend voorzitter ( voorzitter PCOB ) 
De heer E.R. Wijnberg                   secretaris / penningmeester 
De heer P.G.S. Dobbe                    2e penningmeester ( voorzitter ASVA ) 
De heer  G.A.B.M. Ammerlaan     lid (voorzitter KBO-Alphen) 
Mevr.  I. Rogaar                                 lid (voorzitter KBO-Boskoop) 
De heer  H. Zaunbrecher                lid (FNV Midden Rijnland, Senioren) 
Mevr. L.E. de Jong-Burggraaf        lid (voorzitter Commissie Zorg & Welzijn )      
                                                                                
 

Ouderenorganisaties   
ASVA  
Secretariaat; Koolmeestraat 221, 2406 LX Alphen aan den Rijn 

De heer  P.G.S. Dobbe voorzitter 
Mevr. N. Jansen secretaris 
Mevr. W. Helder penningmeester 
Mevr. P.Clark-Tuinenburg 2

e 
secretaris/activiteiten 

De heer  P. Van Leeuwen bestuurslid ledenadministratie 
Mevr.S.I. Haasjes-Kuiper bestuurslid lief en leed/activiteiten   
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KBO-Alphen aan den Rijn 

Secretariaat: Lariksstraat 8, 2404 VW Alphen aan den Rijn  

De heer G.A.B.M. Ammerlaan voorzitter 
Mevr. B. Stapper-Scholten secretaris/ledenadministratie 
De heer T.F.M. Spronk penningmeester 
Mevr. I. Hoogervorst bestuurslid activiteiten  
 

 
KBO-Boskoop 

                  Secretariaat; Kerkplein 28, 2771 GR  Boskoop  

Mevrouw I. Rogaar                                    voorzitter 
Mevrouw A. Bontekoe        secretaris 
De heer F.A. Oudijk penningmeester 
De heer K. Borst                           bestuurslid journaal redactie 
Mevr. V. Groen- Uljé                    bestuurslid seniorenbelangen 
 

              PCOB 

                  Secretariaat; Reigerstraat 67, 2406 VC Alphen aan den Rijn  

                  De heer  D. Tempelaar voorzitter 
                  De heer L. Haalboom secretaris 
                  De heer  H. Kaspers penningmeester 

  
 
 

FNV Midden Rijnland, Senioren 

Secretariaat; Jan van Henegouwenstraat 13, 2405 ZP Alphen aan den Rijn 

De heer H. Zaunbrecher bestuurslid  
 
 
 
 

Commissies en Werkgroepen 
 

Commissie OSO-Wonen: 
 
Secretariaat; van Beethovenlaan 14, 2394 HC Hazerswoude-Rijndijk  
 
De heer K. Slingerland voorzitter 
De heer J.J.H. Koning secretaris 
De heer T. Kranenburg penningmeester/notulist 
De heer P. Verkade                        lid  
De heer H. Oskamp lid 
Mevr. R. Turkenburg lid 
De heer J. Heemskerk lid (OSO-Zorg & Welzijn) 
De heer H. van Mil lid 
De heer W. Bloemzaad webmaster 
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Commissie OSO-Zorg & Welzijn: 
Secretariaat; Sweelinckplein 54, 2402 VH Alphen aan den Rijn 

Mevr. L.E. de Jong-Burggraaf voorzitter 
De heer  J.A. van Wijk secretaris en Coördinator OVO  
De heer  H. Tangerink lid 
De heer J. Heemskerk lid 
De heer H . Zaunbrecher lid 
Mevr. A. Renout                           lid 
   

 

Organisaties waarin het OSO is 
vertegenwoordigd 
 Vertegenwoordiging vindt plaats vanuit bestuur commissies en werkgroepen en 
 houden het OSO op de hoogte. 
 

 HP de Limes Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn 
 Samenwerkende Huisartsenposten Rijnland 
 Regionaal Ambulance vervoer Midden Holland 
 Lokale Raad WSC Rietveld 
 Thuiszorg IZO 
 HAP Rijnland 
 Bureau BeRight 
 Inwonersadviesraad Alphen aan den Rijn 
 Netwerk Eenzaamheid Tom in de Buurt 
 Ouderenberaad Zuid Holland Noord 
 Gemeente Alphen aan den Rijn 
 Habeko 
 WoonForte 
 Clientenondersteuning van het Serviceplein (MEE) 
 Huurdersraad 
 Participe 


