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Van de Voorzitter 
 

Eenzaamheid, houd je wereld groot 

Dit zal niet het enige jaarverslag over 2020 zijn waarin de voorzitter de woorden 

“ongewoon”, “uitzonderlijk” of “bizar” gebruikt om te typeren wat voor jaar we achter 

de rug hebben.  

Er is, ook door het OSO bestuur, nauwelijks vergaderd, er waren maar weinig 

activiteiten te melden en als ze er waren, dan onder de bijzondere restricties die nu 

eenmaal pasten binnen de maatregelen die de overheid had afgekondigd. Het had het 

jaar van ons symposium moeten zijn. “Houd je wereld groot” was het thema. Maar 

juist in ons lustrumjaar werd de wereld voor jong en oud alleen maar kleiner. 

“Eenzaamheid” werd wel in heel cynische zin het thema van 2020. Ondanks alle 

beperkingen hebben de OSO-commissies Wonen en Zorg & Welzijn hun uiterste best 

gedaan om het werk zoveel mogelijk voort te zetten. Juist in een tijd waarin corona 

alle aandacht opeist is het zaak om de overheid, zowel landelijk als lokaal, kritisch te 

blijven volgen. Wonen is voor ouderen een wezenlijk vraagstuk, waarbij de aandacht 

niet alleen uit moet gaan naar de kwantiteit, het volume aan nieuwbouw binnen onze 

gemeente. De kwaliteit, wat voor soort woningen is het meest geschikt voor senioren 

en hoe kunnen voorzieningen nabij de woonomgeving optimaal worden gerealiseerd, 

is minstens zo belangrijk. Het was en is voor het OSO zaak om voortdurend de vinger 

aan de pols te houden.  

De voorbereidingen voor het symposium liggen weliswaar naast de vaccins in de 

koelkast, maar zodra het mogelijk is zal de draad weer worden opgepakt en zullen we 

alsnog ons lustrum vieren. Weliswaar onder een nieuw voorzitterschap, met een aantal 

nieuwe bestuurders, maar het thema is en blijft actueel. Zodra de grauwsluier van 

COVID-19 is opgetrokken, kan de blik weer naar buiten worden gericht en wordt het 

zicht op de wereld niet langer verduisterd. Laten we de komende tijd de eenzaamheid 

doorbreken, naar elkaar omzien en alle energie die we, ongeacht onze leeftijd nog 

bezitten, inzetten om het leven en samenleven in Alphen aan den Rijn zo zinvol 

mogelijk te maken. 

 

Cil Wigmans 
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Verslagen 
 

                                        

 

Bestuur 
 

In de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) werken de plaatselijke 

afdelingen van ASVA, KBO / 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. 

Het OSO bestuur heeft het afgelopen jaar 6 maal vergaderd. Als voorzitter van de 

commissie wonen hebben we mogen verwelkomen de heer Kees Slingerland. 

Het bestuur is als volgt samengesteld: De heren Cil Wigmans (voorzitter), Gerard 

Ammerlaan (secretaris), Roy Wijnberg (penningmeester), Wim v.d.Tang, Peter Dobbe, 

Hans Zaunbrecher, Pieter Verkade (ad interim), Kees Slingerland en de dames Lyda de 

Jong-Burggraaf en Annemiek Gramsma. 

De jaarrekening over 2019 en de begroting voor 2021 werden vastgesteld en aangeboden 

aan de gemeente. 

Er is een schrijnend te kort aan woningen voor senioren. Het bestuur heeft er bij de 

gemeente al een en andermaal op aangedrongen hoge prioriteit te geven aan de bouw van  

een “Tweede Driehoorne”, een appartementengebouw voor zelfstandig wonen voor 

ouderen. Tot heden hebben we nog geen enkele vooruitgang gezien in de ontwikkeling van 

een dergelijk bouwplan. 

Het bestuur heeft de gemeente laten weten dat zij het betreurt dat een belangrijke publieke 

voorziening, de nieuwe bibliotheek, niet of maar beperkt toegankelijk is voor een deel van 

de Alphense bevolking en roept de gemeente nadrukkelijk op om serieus na te gaan of het 

mogelijk is de lift te vervangen door een lift die niet alleen voldoet aan het Bouwbesluit 

maar ook aan de eisen van inclusieve samenwerking. 

We hadden gehoopt onze gedachtewisseling met betrekking tot de plaats, de positie en de 

toekomst van het OSO, waartoe in onze vergadering van 4 december 2019 een eerste stap 

was gezet, te kunnen afronden.  COVID-19 heeft ons dat niet mogelijk gemaakt. 

Zo heeft ook COVID-19 het ons niet mogelijk gemaakt om ons 30-jarig bestaan te vieren 

met een mooi symposium onder de titel “Houd je wereld groot”. 

Ook de jaarafsluiting met de vrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet heeft als 

gevolg van overheidsmaatregelen dit jaar niet kunnen plaatsvinden. Wel hebben wij hen als 

waardering een attentie kunnen bezorgen. 

Onder dankzegging voor hun jarenlange inzet heeft het bestuur afscheid genomen van de 

heren C. Wigmans, G. Ammerlaan, W. v.d. Tang en mevrouw A. Gramsma. 

Met ingang van 1 januari 2021 bestaat het bestuur uit: Kees Slingerland (voorzitter alsmede 

voorzitter van de commissie Wonen ), Dick Tempelaar (plaatsvervangend voorzitter), Roy 

Wijnberg ( secretaris ), Dirk Spronk (penningmeester ), Peter Dobbe (tweede 

penningmeester), Lyda de Jong-Burggraaf ( voorzitter commissie Zorg en Welzijn), Ingrid 

Rogaar (bestuurslid KBO Boskoop) en Hans Zaunbrecher (bestuurslid FNV Senioren). 

 

Gerard Ammerlaan, secretaris



 

5  

Commissies en werkgroepen 
 

 

                Commissie OSO-Wonen 
 

De doelstellingen van de OSO-Commissie Wonen waren: 

- Het aanbod van koop- en huurwoningen uiterlijk in 2020 in overeenstemming                                              

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 2020 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 2020 kwam de commissie 6 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 de gemeenteambtenaren 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.  

Medio augustus trad Kees Slingerland aan als voorzitter van de commissie Wonen. 

Hiermee werd de vacature vervuld die door het terugtreden van Dick Tempelaar in 

november 2019 was ontstaan. Pieter Verkade was gedurende de vacatureperiode 

voorzitter ad interim.  

Op 31 december 2020 bestond de commissie uit Kees Slingerland (voorzitter), Bob 

Koning (secretaris), Teun Kranenburg (penningmeester/notulist) en de leden Jan 

Heemskerk, Henk Metaal, Hans van der Meulen, Hans van Mil, Carel Textor en Pieter 

Verkade, terwijl Wim Bloemzaad de beheerder van de website Mijnhuisvanmorgen.nl 

was. Met een kandidaat-lid voor huisvesting Boskoop zijn de gesprekken 

vergevorderd. 

 

WoonForte 

In 2020 had de commissie Wonen eenmaal een constructief overleg met Woonforte. 

Het tweede overleg is wegens Covid-19 vervallen. Woonforte overlegt al enige jaren 

met de commissie Wonen over nieuwbouwplannen en legt aan de commissie Wonen 

verschillende bouwtekeningen ter becommentariëring voor. Onder andere een plan in 

Boskoop. Woonforte wil net als de commissie Wonen de doorstroming van senioren 

naar passende woningen bevorderen. Daartoe is er ‘Passend thuis’ ontwikkeld om 

senioren tegen aantrekkelijke huurcondities hun eengezinswoning (koop of huur) te 

verwisselen voor een gelijkvloerse woning. Met dit initiatief waar de commissie 

Wonen actief in heeft meegedacht wordt ook de doorstroming bevorderd. 

De commissie Wonen wisselde met Woonforte daarnaast van gedachten over 

onorthodoxe bouwlocaties en over de mogelijkheden voor de bouw van knarrenhoven 

en/of rug-aan-rug-woningen. 
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Habeko 

Met Habeko werd contact gelegd. Van beide zijden werd de intentie uitgesproken om 

met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid elkaar te consulteren en informeren. 

Een eerste gesprek zal in 2021 plaatsvinden.  

 

Gemeente  

De commissie Wonen heeft bij B&W en de Raad opnieuw aandacht gevraagd voor de 

woonbehoeften van senioren in de gemeente Alphen aan den Rijn en voor de wens dat 

er in de gemeente een woonzorgcentrum komt: een combinatie van wonen en nabije 

zorgvoorzieningen. Op verschillende niveaus heeft de commissie Wonen met de 

gemeente gesprekken gevoerd over de lopende en voorgenomen 

woningbouwactiviteiten en over de woonbehoeften van senioren. Ruim aandacht is er 

besteed aan de ontwikkelingen binnen het kader Woonservicegebieden en 

Woonzorgcomplexen. Daarnaast werd een geregeld overleg voortgezet over aspecten 

van woningaanpassing in het kader van de Wmo.  

Ook overlegde de commissie Wonen langs verschillende wegen met 

vertegenwoordigers van de gemeenteraad over onorthodoxe bouwlocaties en over de 

wenselijkheid van de bouw van  de zogeheten Knarrenhoven. Ook in 2020 pleitte de 

commissie Wonen gelijk eerdere jaren voor de bouw van een appartementencomplex 

voor zorg gerelateerd wonen. Volgens de commissie zou de plaats waar nu de 

Rijnstreekhal staat, daarvoor op termijn een goede locatie zijn. 

 

Bijeenkomst raadsfracties 

Begin 2020 organiseerde de commissie Wonen opnieuw een overleg met de 

woondeskundigen van de fracties in de gemeenteraad. Het belangrijkste onderwerp 

van deze bijeenkomst was de bouw van knarrenhoven. 

 

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 2020 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. 

 

Bob Koning -Secretaris Commissie OSO-Wonen  

 

 

http://www.mijnhuisvanmorgen.nl/
http://www.oso-wonen.nl/
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              Commissie OSO-Zorg & Welzijn 

 

Algemene gegevens.  

De Commissie Zorg & Welzijn bestaat uit 6 personen en is in 2020 3 keer bij elkaar 

geweest onder de strenge COVID-19 regels. De vergaderingen zijn steeds in het 

Wijkcentrum Ridderveld gehouden. 

 

Bijeenkomsten  

We hebben dit jaar geen bijeenkomsten bijgewoond ivm. COVID-19. Wel hebben we 

regelmatig overleg gevoerd via de computer en Zoom, Webtex of Microsoft Teams. 

O.a. betrof dit de Cliëntenraden, het Ouderenberaad en de Raad van Ouderen.  

 

Ouderen beraad 

Via deze media zijn gesprekken gevoerd met master studenten van de Hogeschool 

Leiden en Leyden academie.(LUMC-Vitality and Ageing). Dit betrof o.a. hoe ouderen 

de CORONA tijd doorkomen en welke problemen ze zijn tegengekomen in deze 

moeilijke tijd en zijn er gesprekken geweest met 4e jaar studenten ouder-geneeskunde 

over problemen bij het ouder worden.  

Tevens hebben we een 1e advies uitgebracht en aan overleg deel genomen tussen 

Zorg&Zekerheid,  het ouderberaad en Transmuralis over het project: “Juiste Zorg op 

de Juiste Plaats” (ofwel JZJP). 

Vanuit de Academische Apotheek Stevenshof te Leiden is de vraag gekomen of het 

Ouderenberaad mee wil doen aan een studie mbt. gecontroleerd stoppen en/of 

minderen van medicatie bij thuiswonende ouderen. 

In het Ouderberaad en dan vooral in de werkgroep Zorg & Onderwijs is uitgebreid stil 

gestaan bij de Palliatieve zorg (laatste levensfase). 

 

Raad van Ouderen 

We zijn druk bezig met overleg bij extern bureau BeBright over een project: “Ouder 

worden 20-40” (ofwel Wat kunnen we verwachten van 2020-2040) en dat vanuit de 

Discussienota “Zorg voor de toekomst”. 

Ook heeft de RvO meegedaan aan een congres in november met o.a. een discussie 

over Preventie en voeding en het over het levenseinde. 

Tevens is er uitgebreid stilgestaan bij de evaluatie van de RvO en wat de stem van de 

ouderen in de toekomst moet gaan betekenen.  

 

Cliëntenraden 

In de CR-den is eigenlijk alleen de (grote) problematiek van COVID-19 ter sprake 

geweest. Dat was bij de Ambulance dienst o.a. waar gaan we de ambulances 

stationeren om zo vlug mogelijk ter plaatse te zijn. Gelukkig is dat allemaal goed 

gekomen en ook de bescherming was voldoende. 

Bij het ziekenhuis was de IC roosterinvulling een zeer moeilijk onderwerp maar ook 

hier liep het uiteindelijk goed. 
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Bij de HAP stond alles in het teken van de fusie die op 1 Januari 2021 rond moest zijn. 

Bij de IZO stond ook alles in het teken van een rooster rond krijgen om toch iedereen 

de juiste zorg te kunnen geven. 

Ook door COVID-19 zijn onze Voor- en Najaarsbijeenkomst komen te vervallen, 

evenals de kerstbijeenkomsten voor de vrijwilligers en ouderen. 

 

Contacten 

Wij zijn vertegenwoordigd in het Ouderenberaad, de Raad van Ouderen, (een 

overlegorgaan van de 8 Ouderenberaden + KBO/PCOB en enkele 

patiëntenverenigingen en het ministerie van VWS), de Cliënten(be)raden van de 

Alrijne Zorggroep, de Ambulancedienst (RAVMH), de Samenwerkende            

Huisartsen Posten. (SHR) en de lokale raad van WSC Rietveld en de CR van de             

thuiszorg IZO.  

Ook is er regelmatig telefoon en mail overleg met Tom in de Buurt en 

cliëntondersteuning van het Serviceplein via Stichting MEE. 

 

Activiteiten en overleg: 

Johan van Wijk en Lyda de Jong- Burggraaf van onze commissie zijn 

cliëntondersteuner bij MEE en helpen ouderen bij het aanvragen van Wmo 

voorzieningen zoals hulpmiddelen en de huishoudelijke hulp alsmede bij het invullen 

van formulieren etc. Daarnaast geven wij ondersteuning en adviseren wij daar waar 

noodzakelijk is. 

Ook zijn we nauw betrokken geweest bij de fusie van de HAP Rijnland en het DDDB 

tot de SHR Limes. 

 

Johan van Wijk – secretaris commissie OSO–Zorg & Welzijn 

 

 

                Werkgroep Ouderen Voor Ouderen (OVO) 

 
Een ander onderdeel van de commissie OSO-Zorg & Welzijn is de werkgroep 

“Ouderen Voor Ouderen” (OVO) waarbij een vrijwilliger, na een verzoek van wie dan 

ook, bij een (eenzame) oudere op bezoek gaat en informeert wat er gedaan kan worden 

om problemen op te lossen.  

Ook zorgen onze gastvrouwen normaal gesproken voor de koffiemiddagen 2x per 

maand in Westerhove en Driehoorne, maar door COVID-19 zijn die allemaal komen te 

vervallen.  

In het afgelopen jaar zijn er geen gesprekken geweest. We hebben wel geprobeerd om 

met kerst nog wat aan ouderen te kunnen aanbieden. Hiervoor is een werkgroepje aan 

de slag gegaan maar halverwege werden de regels weer aangescherpt en moesten we 

dit laten vervallen. 

Er is telefonisch en via de mail overleg geweest met Tom in de Buurt over 

eenzaamheid en zijn wij vertegenwoordigd (met Lyda de Jong-Burggraaf en Henk 

Tangerink) in het netwerk Eenzaamheid. 
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De werkgroep is in 2020 2 maal bijeen geweest in wijkcentrum Ridderveld (onder 

strikte COVID-19 regels) en heeft 13 vrijwilligers die ook als gastvrouw de 

koffiemiddagen verzorgen. 

 

Johan van Wijk, coördinator  

 

                                          

              Werkgroep OSO-Activiteiten 

 

In overleg met ASVA is een schema opgesteld voor de dagtochten. De OSO 

dagtochten zouden  als vanouds georganiseerd en geleid worden door Thijs en Jean 

van Gils. Ook hier gooide COVID-19 roet in het eten en. Echtpaar van Gils had 

aangegeven dat zij zouden stoppen met deze activiteit in de loop van het jaar. Er was 

vervanging gevonden maar dit was achteraf niet nodig. In november zijn Thijs en Jean 

van Gils op gepaste wijze bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.  

Gelukkig kon fietsen als buitenactiviteit in de zomermaanden wel doorgang vinden. In 

totaal zijn er twee tochten georganiseerd door en onder leiding van Milou Hilhorst. 

Naast het bewegen was dit jaar  speciale aandacht voor het sociale contact. In dit kader 

werd een gezamenlijke lunch ingelast. 

 

                  Wim van der Tang – lid werkgroep OSO-Activiteiten 

 

 

              Werkgroep OSO-PR en Communicatie 

 

Ook voor PR en Communicatie was 2020 een bijzonder jaar. Het plan om door een 

werkgroep handen en voeten te geven aan de PR is voor 2020 bij een plan gebleven. 

Wel  zijn de twee offertes over hoe de PR van het OSO beter uit de verf zou kunnen 

komen opgesteld door buro Toob en Alphatekst binnen het bestuur besproken.  

Daarnaast hebben het bestuurslid belast met de PR en de webmaster Dick Tempelaar 

zich intensief bezig gehouden met de voorbereidingen voor het geplande symposium 

in  de maand april. Daarvoor is intensief contact geweest met buro TOOB en is het 

benodigde materiaal aangeleverd. 

Bestuurslid PR, voorzitter Cil Wigmans en commissielid Henk Tangerink hebben naast 

de contacten met buro Toob ook geregeld contact gehad  met theater Castellum en de 

beoogde sprekers /deelnemers op het symposium. Het symposium  was een kans om 

meer bekendheid aan het OSO te geven maar noodgedwongen moest het symposium 

worden uitgesteld. 

De website van het OSO is heel het jaar productief geweest met berichten van Wonen 

en Zorg & Welzijn zoals aandacht voor de HUBA's  de OVO 'hulp'telefoon, 

Mantelzorgcompliment, Woonforte, Coronavirus, Seniorennieuws en KBO Journaal. 

Als commissie hopen we dat dit zal toenemen. De website is gemiddeld 285 keer 

bekeken per maand. Door het wegvallen van alle activiteiten zijn er geen persberichten 

uitgegaan. 

 

Wim van der Tang – voorzitter werkgroep PR en Communicatie 
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  Bestuurssamenstelling op 31 december 2020 

Overleg Samenwerkende Ouderenorganisatie (OSO) 

 

 Bestuur 

Secretariaat; Lariksstraat 7, 2403VW Alphen aan den Rijn 

De heer  C. Wigmans                                  voorzitter (onafhankelijk) 
De heer  G.A.B.M. Ammerlaan                   secretaris/vicevoorzitter/externe samenwerking 
                                                                     (voorzitter KBO-Alphen) 

  De heer  E.R. Wijnberg                                Penningmeester (ASVA) 

De heer  P.G.S. Dobbe                                     2
e 
penningmeester (voorzitter ASVA) De 

De heer  W.A. van der Tang                              PR en communicatie (voorzitter PCOB) 

Mevrouw  A. Gramsma                                lid (voorzitter KBO-Boskoop) 
De heer  H. Zaunbrecher                              lid (FNV Midden Rijnland, Senioren) 
De heer  K. Slingerland                                 lid (voorzitter Commissie OSO-Wonen) 

Mevrouw L.E. de Jong-Burggraaf                lid (voorzitter Commissie OSO-Zorg & Welzijn       
                                                                                

 
 

 

                                     Ouderenorganisaties                                                                
ASVA  

Secretariaat; Koolmeestraat 221, 2406 LX Alphen aan den Rijn 

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

e 
secretaris/activiteiten 

De heer  P. Van Leeuwen bestuurslid ledenadministratie 

Mevrouw S.I. Haasjes-Kuiper bestuurslid lief en leed/activiteiten 

  
 

 KBO-Alphen aan den Rijn 

Secretariaat: Lariksstraat 8, 2404 VW Alphen aan den Rijn  

De heer G.A.B.M. Ammerlaan voorzitter 

Mevrouw B. Stapper-Scholten secretaris/ledenadministratie 

De heer T.F.M. Spronk penningmeester 

Mevrouw I. Hoogervorst bestuurslid activiteiten  

 

 

 KBO-Boskoop 

Secretariaat; Valkenburgerlaan 69, 2771 CX Boskoop  

Mevrouw A.M.A. Gramsma voorzitter 
Mevrouw A. Bontekoe secretaris 
De heer F.A. Oudijk penningmeester 
De heer W. Loomans bestuurslid algemeen



 

11 

 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. van der Meulen lid 
De heer H. Metaal lid 
De heer C.J.P. Textor lid 
De heer J. Heemskerk lid (OSO-Zorg & Welzijn) 
De heer H. van Mil lid 
De heer W. Bloemzaad webmaster 

 
 

 Commissie OSO-Zorg & Welzijn: 

Secretariaat; Sweelinckplein 54, 2402 VH Alphen aan den Rijn 

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

De heer H . Zaunbrecher lid 
 

 

 Werkgroep OSO-Activiteiten 

Mevrouw W. Helder ASVA- Alphen aan den Rijn 
Mevrouw I. Hoogervorst KBO-Alphen aan den Rijn 

De heer  W.A. van der Tang PCOB-Alphen aan den Rijn 
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Werkgroep OSO-PR en Communinatie 
 

De heer  W.A. van der Tang voorzitter 
De heer J.J.H. Koning lid secretaris OSO-Wonen 
De heer  J.A. van Wijk lid secretaris OSO-Zorg & Welzijn 
De heer  D. Tempelaar webmaster 
 

 

              Organisaties waarin het OSO is vertegenwoordigd 
                     Vertegenwoordiging vindt plaats vanuit bestuur commissies en werkgroepen en 

                     houden het OSO op de hoogte. 

 

• Alrijne Zorggroep 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


