
 

Beste ouderen in Oldemarkt, 
 

Op initiatief van Janna Bos hebben kinderen en volwassenen een tekening of kaartje gemaakt, 
speciaal om u op te vrolijken in deze stille Corona-periode. Mocht er geen tekening of kaartje bij 
deze brief zitten, dan ontvangt u deze hopelijk later. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid 
tekeningen die wij ontvangen in de oranje melkbus bij De Landerijen. 
 

De Ouderenvereniging Oldemarkt (OvO) ondersteunt dit leuke initiatief en heeft met vrijwilligers 
de bezorging geregeld. Tevens willen we u graag informeren middels onderstaand mediabericht 
van PBO en van de redacteuren van de facebookpagina ‘Leuke dingen in Oldemarkt’. 
 

Hulp aangeboden in Oldemarkt e.o. 
 

Bestuursleden van Plaatselijk Belang Oldemarkt (PBO) en redacteuren van de facebook-pagina 
‘Leuke dingen in Oldemarkt’ hebben een en ander op een rijtje gezet in deze Corona-periode.  
Is er hulp nodig? Denk hierbij aan oppas, boodschappen halen, zomaar even een gesprekje 
voeren of andere praktische zaken.  

Hulp kan aangevraagd én aangeboden worden: 
➢ Op de facebook pagina ‘Leuke dingen in Oldemarkt’, diverse mensen hebben al aangegeven 

graag anderen te helpen.  
➢ De kerken staan voor iedereen klaar, kerkganger of niet: 

via het ‘Maatjes project’ van de Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo.  
Bel hiervoor 06-40882099 naar Mary Kousbroek en Janine Damhuis 
via de Diaconie van de Hervormde Kerk, bel 0561-451394, Mijntje Veenstra 
via de PKN kerk. Bel 06-20415172 of mail roelbin@hetnet.nl naar Roel Smit. 

➢ Sociaal Werk de Kop belt u via 0521-745 080, voor het delen van zorgen, voor een gesprekje. 
➢ de Rode Kruishulplijn, bel 070-4455888 voor advies, een luisterend oor of extra hulp voor 

diegene die in thuisisolatie zit. 
➢ de Luisterlijn, 24 uur per dag bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek of informatie, bel 

0900- 0767 (normaal tarief).  
➢ de Zilverlijn, service voor ouderen van het Nationaal Ouderenfonds. Meld u aan en u wordt 

regelmatig gebeld door professionele vrijwilligers v.h. Ouderenfonds, bel 0800 1325 (gratis). 
➢ Op https://www.samensterktegencorona.nl is een poster te downloaden en te printen/ of 

aan te vragen dat deze via de post gestuurd wordt, om deze thuis op te hangen, om hulp in 
de buurt aan te bieden of te vragen.  
 

➢ COOP Koetsier bezorgt boodschappen aan huis, bestel via de website Coop.nl (vraag aan 
familie of bekenden voor digitale hulp). 

➢ Landwinkel De Waterbuffelfarm bezorgt boodschappen aan huis, bel 06-30353018. 
➢ De Kindervilla (info telnr. 0561-452447) en Kindcentrum de Ark (info telnr. 0561 -451860) 

vangen kinderen op van ouders die in cruciale beroepen werken. (Misschien een idee voor 
uw kleinkinderen?) 

  
Wees niet bescheiden, vraag hulp!  
 

Wij wensen iedereen sterkte en een goede gezondheid toe in deze uitzonderlijke tijd. 

Namens Janna Bos, fbpagina ‘leuke dingen in Oldemarkt’, PBO en de Ouderenvereniging 
Oldemarkt e.o. 

https://www.ouderenfonds.nl/deelnemen/zilverlijn/
https://www.samensterktegencorona.nl/

