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Redactioneel 

Stond de vorige KBO-Aktueel in het teken van actief 

bezig zijn van onze werkgroepen, fysieke aandacht 

voor elkaar, (kopje koffie, even bij elkaar op be-

zoek), dan staat dit nu allemaal in een heel ander per-

spectief.  

Hulplijnen zijn geopend, om even contact te houden 

en waar u uw zorgen kwijt kunt. Het moeilijkste is 

dit voor degenen die slecht van gehoor zijn, en niet 

zo handig zijn op social media.  

Ook in het artikel hiernaast roept onze interim-voor-

zitter ons op naar elkaar om te zien. 
 

Deze KBO-Aktueel staat dan ook voor een groot deel 

in het teken van het Coronavirus dat nu zovelen in 

z’n greep houdt. 

Ook onze afdeling heeft hierin stappen ondernomen 

wat betreft bijeenkomsten en dergelijke. 

Er is veel stress door dit virus, niet alleen voor onze 

nog werkende leden, maar ook onze kinderen en 

kleinkinderen, buren, straatgenoten, familie, vrien-

den en kennissen ondervinden het aan de lijve wat dit 

voor hen betekent.  

Denk ook aan al het zorgpersoneel, en aanverwante 

diensten en het onderwijs, waar onder hoogspanning 

wordt gewerkt. De mensen in de voedselvoorzie-

ning, de supermarkten enz., het is een hele lange lijst 

als je bekijkt welke beroepen onder deze categorieën 

vallen. Wat een geweldige inzet! 
 

Toch wil ik niet de moed verliezen, als we ons aan 

de regels houden kunnen we een piekbelasting van 

het virus helpen voorkomen. Het valt niet mee om 

mensen, die je na aan het hart liggen, te moeten ver-

mijden, dit alles voor ons aller gezondheid.  En voor 

degenen die er mee worden geconfronteerd: heel 

veel sterkte en beterschap! 
 

Gelukkig is de winter voorbij, de lange donkere 

avonden, we zien bloeiende bomen en struiken. De 

lente is in volle hevigheid losgebarsten, laten we ons 

daar maar aan vasthouden, dat alles weer voorbij 

gaat en het weer goed komt…. Er worden prachtige 

initiatieven ontwikkeld vanuit onze samenleving, 

ook dát is Nederland op z’n best. 

Kijkt u voor actueel nieuws voor onze afdeling op 

onze eigen website www.kbo.waddinxveen.nl of op 

www.facebook.com/kbowaddinxveen. Ook daarop 

zijn wij actief. 

Voor de nieuwsbrieven van de landelijke KBO-

PCOB kunt u zich aanmelden op www.kbo-

pcob.nl/nieuwsbrieven. 
 

Achter deze KBO-Aktueel is info uit de nieuwsbrief 

en een flyer van de  KBO-PCOB toegevoegd. 
 

Jeannette van Egmond, 

Redactie 

 

 

Van de interim-voorzitter 

Beste KBO leden, 

In deze turbulente tijden, waarin er dagelijks dingen 

gebeuren die we lange tijd niet meegemaakt hebben; 

we gedwongen worden om zo min mogelijk direct 

contact met elkaar te hebben. En die activiteiten waar 

we elkaar konden ontmoeten niet doorgaan, ontstaat 

de kans dat mensen vereenzamen. We moeten goed 

op elkaar letten. Dus bel elkaar eens op. Zoek con-

tact, en mocht u merken dat er iemand hulp nodig 

heeft probeer dan eerst zelf iets te regelen. 

En daarna doorgeven naar een van de contactadres-

sen die staan bij contact op de website: www.kbo-

waddinxveen.nl deze mensen zullen overleggen met 

elkaar om te kijken hoe er geholpen kan worden. 

Er kunnen ook hulpvragen zijn die niet door vrijwil-

ligers opgelost kunnen worden. Daarom wil ik aan-

dacht vragen voor Wadwijzer. 

Ik merk dat als ik erover vertel dat veel mensen niet 

op de hoogte zijn van wat Wadwijzer kan bieden. 

Vandaar dat u een stukje vindt in deze Aktueel dat 

heet: Wegwijs in de sociale jungle hier vindt u meer 

informatie. 

Tot slot nog de stand van zaken over de grote enquête 

onder alle KBO-leden. Dit om goed in kaart te krij-

gen wat er leeft onder de leden en wat ze van de 

KBO-afdeling Waddinxveen verwachten. Er zijn nu 

twee bezorgwijken van de Aktueel die de enquête 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
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ingevuld hebben. Ze geven het bestuur veel informa-

tie en vooral ook werk. We zijn nog bezig om een 

bestand te verbeteren om een zo duidelijk mogelijk 

overzicht van alle antwoorden te krijgen. 

Daarna moeten de volgende enquêtes nog gemaakt 

worden voor de volgende wijken. Daarnaast hebben 

de mensen achter de enquête het op dit moment ook 

druk met hun werkzaamheden als HUBA (hulp bij 

belastingaangifte). 

Ik wil u heel fijne Paasdagen toewensen, 

met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk  (interim voorzitter) 

 

 

Activiteiten KBO-Waddinxveen 

Beste KBO leden, 

Op het moment dat ik dit schrijf is het 16 maart. De 

laatste tijd zijn we geconfronteerd met steeds meer 

ingrijpende maatregelen van de regering om het Co-

rona virus te bestrijden.  

Ook vanuit de Unie KBO ontvingen we het volgende 

bericht: 

Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte ri-

sicogroep behoren, is ons dringende advies aan alle 

leden: 

Schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten en 

contacten op, tot het einde van de maand maart. 

We snappen dat dit een ingrijpend advies is, maar we 

proberen op deze wijze ons steentje bij te dragen aan 

waar premier Rutte toe oproept, dat we de bestrijding 

van deze ziekte met alle Nederlanders aanpakken. 

Op zondag 15 maart is het dagelijks bestuur bij el-

kaar gekomen en heeft besloten ook alle geplande ac-

tiviteiten in april niet door te laten gaan. 

De enthousiaste werkgroep leden willen graag een 

hele goede voorbereiding en als dan niet duidelijk is 

of het door kan gaan en er waarschijnlijk kosten ge-

maakt gaan worden die voor niets zijn is dat niet ver-

standig. 

Daarom gaan de volgende activiteiten niet door: 

• De Paasbingo van 3 april 

• De ledenvergadering van 17 april 

• De voorjaarsreis van 22 april. (Vooruitbetaalde 

bedragen worden teruggestort.) 
 

Het bestuur zal later besluiten welke activiteiten op 

welke datum gehouden worden. 

De voor de maand mei geplande activiteit gaat op dit 

moment wel door. 

Het dagelijks bestuur: 

• Quirien Groenendijk (interim-voorzitter) 

• Han van der Zon (secretaris) 

• Martin van Leeuwen (penningmeester) 

 

Van de penningmeester 

HERINNERING CONTRIBUTIE BETALING 

2020 

Geachte leden, 

Hiermede een verzoek aan de leden die nog geen 

contributie betaald hebben dit op korte termijn te vol-

doen. 

De contributie bedraagt € 25,= voor een lid en € 50,= 

voor 2 leden. 

Uw penningmeester zal het zeer op prijs stellen als u 

bij uw bankbetaling de laatste 4 cijfers van het beta-

lingskenmerk op uw acceptgiro wilt vermelden. Dat 

maakt het verwerken ervan een stuk makkelijker. 

Bij voorbaat dank, 

de penningmeester. (Martin van Leeuwen) 

 

 

 

Bericht van Bestuur KBO-Zuid-Holland 

Bedevaart naar Meersel-Dreef gaat op 26 mei niet 

door  

Hierbij laten wij u weten dat het Bestuur van KBO 

Zuid-Holland heeft besloten om, vanwege aange-

scherpte maatregelen met betrekking tot het corona-

virus, de geplande Bedevaart op 26 mei a.s. te annu-

leren. Het voornemen is om deze Bedevaart te ver-

plaatsen naar medio oktober. 

Zodra een nieuwe datum bekend is, zullen wij u hier-

van op de hoogte brengen. 

Met vriendelijke groet, 

Ton Thuis, voorzitter KBO Zuid-Holland 

 

 

 

Bericht van het secretariaat van St.Victor-
kerk 

Beste Parochianen, 

De komende periode zullen wij u vaker via e-mail 

een bericht sturen over de actuele situatie o.a. wat 

betreft vieringen.  

 

Wilt u ook het Victorientje via e-mail ontvangen, 

en/of mocht u mensen kennen die daar gebruik van 

willen maken, stuur ons dan uw e-mail adres of dat 

van degenen voor wie dit ook prettig is naar victo-

rientje@sintjandd.nl  en wij zullen u of deze per-

soon/personen toevoegen aan de e-maillijst. 

 

Hartelijke groeten, 

Secretariaat St. Victorkerk 
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Culturele-Activiteiten 

Beste leden, 
 

Het team Culturele-Activiteiten heeft voor de 

maanden maart en april al haar activiteiten afge-

last i.v.m. het Coronavirus. 

We hopen in mei weer een aantal dingen te gaan 

organiseren waarvan de Lady’s Day van Van der 

Klooster Mode er een is. 

Van der Klooster hoopt deze dag voor ons op 7 

mei te organiseren. 
 

U kunt zich hier alvast voor aanmelden met naam en 

telefoonnummer en mocht het toch niet doorgaan 

dan stellen wij u hier zo snel mogelijk van op de 

hoogte. 

 

 

Op donderdag 7 mei organiseert de KBO in samen-

werking met Van der Klooster mode voor haar leden 

een Lady’s Day. 

Dit is een dagvullend programma dat wordt verzorgd 

door Van der Klooster Mode op locatie in Boskoop. 

✓ Ontvangst met koffie en gebak 

✓ Uitgebreide modeshow 

✓ Verzorgde lunch 

✓ Gratis bingo 

✓ Afsluiting met advocaatje slagroom 
 

Het geheel is 100% vrijblijvend (maar er kan ook ge-

past en e.v.t gekocht worden). 

Het zal alleen voor leden toegankelijk zijn en er zijn 

geen kosten aan verbonden. 

Wij vertrekken vanaf het Anne Frank Centrum om 

10.00 uur en zullen c.a. 15.30 uur weer bij het Anne 

Frank Centrum terug zijn. 

Wij zouden het fijn vinden als er mensen die in bezit 

zijn van een auto voor ons zouden willen rijden en 

dit dan bij de aanmelding aan ons zouden willen 

doorgeven. 

Degene die meerijden betalen dan € 2,50 p.p. aan de 

chauffeur. 

U kunt zich vanaf maandag 12 april hiervoor opge-

ven. 

Tel: 0182-61 81 97 of mail:  ep.groenendijk@het-

net.nl met vermelding van naam, telefoonnummer, 

als u het heeft uw e-mailadres en het aantal personen. 

 

 

Aan alle kleinkinderen 

Laat weten dat je aan opa en oma denkt 

Dit is een oproep aan alle 

kleinkinderen, van jong tot 

oud: laat opa of oma, of de 

buur die op leeftijd is, weten 

dat er aan hen gedacht wordt. 

Vanwege het coronavirus is het verstandig om nu 

even niet op bezoek te gaan. Maar het is wel goed 

om iets te laten horen. 

Wat te doen: 

maak een video en spreek een persoonlijke bood-

schap in, van maximaal dertig seconden. Stuur je vi-

deo naar communicatie@kbo-pcob.nl (via bijvoor-

beeld wetransfer) of deel deze via Facebook 

(@kbopcob) of Twitter (@kbo_pcob) en gebruik de 

hashtag #OmzienNaarElkaar. De boodschap zal een 

grote steun voor alle senioren zijn. Met of zonder 

kleinkinderen. 

Heeft opa en/of oma geen tablet, laptop etc. dan is 

het ook fijn als je een briefje of een kaartje naar hen 

stuurt. 

 

 

Wegwijs in de sociale “jungle” 

In de jungle van regelingen, instanties en voorzienin-

gen kan een beetje hulp geen kwaad. Waar moet je 

zijn in Waddinxveen, wie kan je verder helpen? 

Soms heb je wat extra hulp nodig. Of is het fijn dat 

iemand meedenkt voor oplossingen in uw situatie. 

Wadwijzer helpt 
 

Bij Wadwijzer bent u op het goede adres. Een team 

van deskundigen heeft de kennis die u verder helpt. 

Bijvoorbeeld met vragen over zorg en gezondheid, 

woonomgeving en vervoer, actief zijn en meedoen 

en veiligheid. 

Deskundigen als bijvoorbeeld een maatschappelijk 

werker, een verpleegkundige of een mantelzorg-co-

ordinator werken goed samen. Ze kijken en denken 

met u mee. 

Hoe bereik je Wadwijzer? 

Het team Wadwijzer is bereikbaar via mail, telefoon 

of een van de inloopspreekuren.  

• E-mail: wadwijzer@waddinxveen.nl 

• Telefoon: 140182 
 

Locaties & tijden inloopspreekuur (Nu wel eerst 

even een afspraak maken!) 

• Maandag 13.00 – 14.00 uur  

Anne Frankcentrum Jan van Bijnenpad 1 

• Donderdag 9.00 – 10.00 uur:  

locatie ‘Naast de School’ Kerkstraat 13 
 

Zelf op zoek? www.wadwijzer.info wijst u de weg 
 

Wadwijzer heeft ook een website waar je zelf op 

zoek kunt. Op www.wadwijzer.info kun je zoeken op 

onderwerp en alles wat daarbij hoort. Je vindt ant-

woord op veel voorkomende vragen. En je komt snel 

bij dat ene adres of telefoonnummer dat je verder 

helpt. 
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KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Info-
lijn voor al uw vragen 

16-03-2020 

Wij begrijpen dat u zich 

wellicht zorgen maakt 

over de risico’s van het 

coronavirus en dat u nu 

allerlei vragen heeft. We 

weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn 

met internet om op de hoogte te zijn van de laatste 

ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte 

hebben even iemand te spreken omdat ze zich een-

zaam voelen nu veel activiteiten stilliggen. 

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speci-

ale telefoonlijn geopend: 

de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 

9.00 tot 17.00 uur 
 

Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte ri-

sicogroep behoren, is ons dringende advies aan alle 

leden: schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten 

en contacten op, in ieder geval tot en met 6 april. De 

richtlijnen vanuit onze regering kunnen aangescherpt 

worden. 

Een vraag bijvoorbeeld zou kunnen zijn of u als vrij-

williger nog een-op-een-contact met leden kunt heb-

ben. Hoe u in contact kunt blijven zonder risico te 

lopen. Of gewoon voor een praatje. 

Op 16 maart waren de belangrijkste adviezen voor 

senioren: 

• vermijd grote groepen 

• mijd het openbaar vervoer 

• beperk sociale contacten 

• werk/blijf zoveel mogelijk thuis 
 

Kijk op www.rivm.nl/coronavirus voor de meest ac-

tuele informatie rondom het coronavirus of bel de 

plaatselijke GGD. 

Laten we ervoor zorgen dat we met alle beperkende 

maatregelen wel verbonden blijven met elkaar zodat 

niemand zich alleen hoeft te voelen. Bel, schrijf, mail 

zodat u in contact blijft. Zorg voor elkaar en blijf om-

zien naar elkaar. 

 

 

Rijden in het buitenland. 

Onderstaand bericht onder voorbehoud voor maat-

regelen die genomen worden in verband met het 

Corona virus. 

Er zij ongetwijfeld leden die van het CBR een brief 

hebben ontvangen dat zij in Nederland voor een be-

perkte tijd mogen blijven rijden zonder een geldig 

rijbewijs. Dit vanwege de achterstand in behandeling 

van aanvragen voor een nieuw rijbewijs. Dit wordt 

de coulance regeling genoemd. Onderstaand infor-

matie van het CBR inzake de coulanceregeling en het 

rijden in het buitenland: 

In sommige gevallen mag het CBR een uitzondering 

maken, echter uitsluitend in hele bijzondere situaties. 

Deze zijn: 

◼ U heeft een ernstig ziek familielid in het buiten-

land; 

◼ Er is een familielid overleden die in het buiten-

land woont; 

◼ U werkt in het buitenland; 

◼ Andere onvoorziene (opeenstapelende) schrij-

nende factoren. 
 

In dergelijke situaties kunt u de klantenservice van 

het CBR benaderen; zij helpen u dan verder. 

Lukt dit niet, neem dan contact op met Jan Brinkers 

van de Unie KBO te Nieuwegein,  

tel. 030 – 34 00 600. 
 

Han van der Zon, Secretaris. 

 

 

Sparen, Vergaren en Bewaren 

Wij zouden het fijn vinden als u ons mee 

helpt sparen met:  

AH koffiepunten, DE-zegeltjes en Bak-

kerij ‘t Stoepje zegels.  

Wij als werkgroep Culturele Activiteiten 

kunnen hiermee leuke dingen doen op onze activitei-

ten. Met uw zegeltjes, punten en boekjes kunt u te-

recht bij de volgende inleveradressen:  

Lies Steenland  
Lijsterbesstraat 6  

Of bij de Ouderenvieringen 

Piet Rippe  Zuidkade 140 

Joop Brosens  Kaartavond Pastorie 

Han Zoet  Jan van Bijnenpad 349 

Elly Groenendijk  Bij onze activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus


KBO Aktueel 25 maart 2020 Blad 5 

Wij feliciteren in de maand april 

 
 1 mevr. L.M. Gerdes -  Everts 
 1 mevr. M. Prins - Pamies 
 3 dhr. A.P. Wognum 
 4 mevr. G.J.M. Dekker - Engelhard 
 5 dhr. W. Druijff 
 5 dhr. C.L.M. Olsthoorn 
 6 dhr. G. Klijn 
 6 mevr. C. Klijn - Ellerbroek 
 6 mevr. I.A. van Nielen - van Eijk 
 6 mevr. P.C.M. Steenbergen 
 7 dhr. J.P. van Dam 
 7 mevr. G.M. Leenen - Koster 
 7 mevr. M.Y.M. Lohle 
 7 mevr. C.M.P. Schild - Buys 
 8 mevr. B.S. Pit-Bikker 
 12 dhr. H.H. van Bourgonje 
 13 dhr. T.H. de Lang 
 16 mevr. H.M. Speksnijder-Tol 
 16 dhr. J. de Waal 
 17 dhr. P.M. Compeer 
 17 dhr. H.J. van Rijn 
 19 mevr. M.N. de Wit 
 20 mevr. M.G. van Bourgonje - Bitterlich 
 20 mevr. H.A.M. van Dommelen 
 20 mevr. M. Guikema - Halsema 
 21 mevr. M.A. Groenendijk 
 22 mevr. E.A. de Bruin 

 24 mevr. M.J. de Groot 
 24 mevr. J.C. van der Hoven - Barenburg 
 25 mevr. B.C.M. Verhoef - Bergsma 
 26 mevr. A. van Dam - Hogenhout 
 26 mevr. C. Engels-Arends 
 27 mevr. M.A. Heemskerk 
 28 mevr. G. Bosma-Noorlander 
 28 mevr. G.F. Leerentveld 
 28 mevr. E. Vos-de Bruin 
 30 mevr. G.J.E. Gerts - Lichtenberg 
 30 mevr. W. Hagoort 
 30 mevr. A.P.M. van Rutten - de Haan 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pasen -- Voorjaar  
 

Het frisse groen op jonge twijgen 

een tere tak met bloesemknop 

de natuur spreekt en zal niet zwijgen 

de lente volgt de winter op 
 

Pasen schenkt ons weer nieuw leven 

het oude is voorbij gegaan 

een licht wordt ons gegeven 

om in het donker op te staan 
 

Pasen opent dichte deuren 

een voorportaal is ons bereid 

een leven vol van lentekleuren 

een vleugje van de eeuwigheid 

 

Elly Mans-Los  
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Agenda 25 maart – 29 april 2020 

Het is op dit moment nog niet te zeggen of en welke Ouderenvieringen er door kunnen gaan. 

Kijkt u even op het artikel ‘Bericht van het secretariaat van de St.Victorkerk’ op blz. 2  

van deze Aktueel. 
 

Gaat u er maar van uit dat er in april GEEN ouderenvieringen kunnen worden gehouden. 

 

 

Contactadressen:  Ziekenbezoek: Mevr. Tonny Koetsier ..................... telefoon 0182-61 72 28 

Klusjesman: Martin van Leeuwen  .......................... telefoon 06 40 18 65 69 

Secretariaat: Han van der Zon................................. telefoon 06-476 99 460 

                       Anneke van der Zon ........................... telefoon 06-227 44 559 

GroeneHartHopper:  ................................................. telefoon 0900-9988778 

Huisartsenpost Midden Holland (H.A.P.):  ............. telefoon 0182-32 24 88 

Seniorenvervoer:  ...................................................... telefoon 088-02 34 255 
 

Het lidmaatschap van de KBO bedraagt € 25,00 per persoon per jaar.  

Beëindiging hiervan dient u voor 1 december van het lopende jaar aan het secretariaat door te geven! 

Het bankrekeningnummer van de KBO is NL91 INGB 0006 2176 34. 

De tenaamstelling luidt (s.v.p. steeds voluit vermelden!!):  

Katholieke Bond van Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen 
 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 17 april 2020 op het redactieadres. Bij 

voorkeur per e-mail: aktueel@kbowaddinxveen.nl   

Of bij Jeannette van Egmond, van Waldeck Pyrmontstraat 6, 2741BN Waddinxveen 
 

Het Magazine KBO-PCOB en KBO-AKTUEEL verschijnen op 29 april 2020. 

 

Neemt u regelmatig even de tijd om op onze website www.kbowaddinxveen.nl te kijken, voor het laatste 

nieuws, foto’s van activiteiten van onze afdeling en het nieuws van de landelijke KBO-PCOB 

 
KBO afd. Waddinxveen ook actief op Facebook. 

Geen Facebook? Ga naar  www.facebook.com/kbowaddinxveen 

 

 

 

Zorgen om boodschappen? HipHelpt 

Zit u thuis, heeft u geen netwerk, heeft u hulp nodig bij de boodschappen  

neem dan contact op met HIP Helpt.  

Opgeven kan via waddinxveen@hiphelpt.nl of 

Tel.nr. 06 40 00 03 14  
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Extra info uit de niewsbrief van de KBO-PCOB 

 

KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden KBO en PCOB 

U leest de maart 2020 extra-editie van de nieuwsbrief voor KBO- en PCOB-leden. 

Met deze extra nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van wat er momenteel 

speelt in onze vereniging in deze bijzondere tijden. Om met de woorden van Direc-

teur Manon Vanderkaa te starten. 

"Lieve mensen, we maken met elkaar een moeilijke tijd door. Zo'n crisis als 

nu hebben we al heel lang niet gehad. We moeten ons leven als het ware op-

nieuw uitvinden, allerlei praktische dingen, hoe regelen we dat en hoe vullen 

we onze dagen? Het plaatst ons allemaal voor allerlei vragen en uitdagingen 

en in onze vereniging liggen eigenlijk alle afdelingsactiviteiten stil. En we 

missen elkaar, want juist nu hebben we elkaar nodig. En gelukkig kunnen we 

contact hebben met elkaar. Laten we elkaar bellen, laten we elkaar brieven 

schrijven, en dat doen we gelukkig ook al volop. En zo laten we het zien, om-

zien naar elkaar, juist nu." 
 

 

 

 

KBO-PCOB steunt het initiatief #nietalleen 

 

  

 

Het coronavirus kreeg de afgelopen tijd veel in-

vloed op ons leven. Vooral de meest kwetsbaren 

in onze samenleving lijken onder de gevolgen 

van de getroffen maatregelen te (gaan) lijden. 

 

Lokaal zijn er veel initiatieven ontstaan van lo-

kale kerken en organisaties om hulp te bieden: 

boodschappen doen, een praatje maken via een belactie, oppas verzorgen, teveel 

om op te noemen. Vanuit de overheid wordt er door minister Grapperhaus een be-

roep gedaan op kerken om de krachten te bundelen. Als kerken en organisaties 

hebben we netwerken, middelen en gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen 

worden ingezet. De vraag is hoe we die mogelijkheden op een gecoördineerde 

manier gebruiken, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden geholpen. 

Daarom is het platform #nietalleen opgericht. KBO-PCOB steunt dit initiatief. 

 

Meedoen? 

Afdelingen kunnen meedoen aan dit initiatief door te gaan naar www.nietalleen.nl 

en het formulier in te vullen of door te bellen met 0800-1322.  

 

 

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/zm6Um4kulB5NPggbjCqXgz_YDwDy5a-dBLEaggdA9X-LpzD1dOj0piIKjshqJRHqVhwRNsDNMTWj2rbMYQRPDA/AXebfXITBkDekUN


 

 


