
VERBINDI NG Regio College trakteert eenzame ouderen 

Een tas vol met leul,e spulletjes 
J;r,n Koning 

Koog un de ban ■ Tod1 wilde 
de school iets doen om ook dh j.ur 
weer :a:i..o<bdll ce vngcn v<ior de 
cc.nzJJll<' ouderen en deze mensen 
een ha" ondo de riem te Sttkcn . 

.. Dus bedachten wc de ',-erbin• 
ding.,;1::1,f, vcru:h Murcn.1 Kok v,1n 
hel Regio ColkgC' _Ec-n 1,1,S vol 
kuke spuUe1jes die~ O'ftrh.uldi
gcn .un de ouderen In de z.un• 
nreek om u ,e 13.ten weten d:11 \1/e 
ook in deze vreselijke djd :.un ze 
denken:· 

Valentljn•mysterfe 
De ve.rbindfogsru, wurwn er 
t.0nd.ig op V.ilnuijnsd:ag sso wor
den uhgcdcdd. is gC'VUld mc1 
cupc3kts, lu,ce bonbons ges1>on• 
sord d oor de Rot1ry, een puud• 
boeltje. brlevtl'I vao lccrliogeo en 
noc ,·cd meer. ,.1 n hiec puz.u.lbod;• 
,c zit een V,1,knri,n-m~erk. Hier 
swt in dac in een vcnorgingstc• 
huit ttn v:i.n de bewonetS ttn brief 
hedt gekregen. \'ia J.llcdci esapc
room-:tehtlge opdr1ch1en moeien 
Z(' CtJ.Cbter komen V.ln die brkf i.s. 
ourn:ust beert mijo dochter. 
Unda Kok, een website g:cmukt 
n1c1 t.al ,,;in leuke filmpjes vanuit 
de Z;un. Zo kunnen de mensen 
wttr tVé:ll dt dingen den dit u 
ruomemttl -zo erg mocccn mis.sen." 

H.irtverw:;umend 

WcthOU<lCt SongQI MuUuer 
.spreekt v,1.n een pmc.htig: g:dtJ.;is 
vam,m het Regio COiiege. ,.Wc 
hebben em commi1mem me, de 
school du we 1îm Jnr b.ng «n· 
~amheid gaan bemijdcn. D.11 
doen \\'t rood V:ilencljnsd:ig en 
normu.1 xcsprokco is dat dus de 
03.# ,n'-' de Vertind.iug. Oie kon dit 
j.aar niet door&,l.tn, mJ.J.r deze 
oplossing l$t(ht lunverwanncrMI. 
Als wc1houder, ma.u ook .1ls mens 
doet dit 1ittl vttl mee me. He, 
mooiste ts d:n het bcd2dlc is door 
de )ongeten ulf. Teder een ken, wel 
km.tod in zijn omgeving die -z.ich 
ccnz:i.im ,,oett en co«>r1:a heeft c:Ut 
enorm ,·crsterkt, Onder oudcn-n, 
n,:ur zdl.cr ook onder jongeren. Op 
dc:z.c ma.nkr brengen wc opnieuw 
deJZ twtt gN>epen a men en ver• 

Wethouder Soogül Mutlu,cr nttmt blj buurtc,cntrum Ot Vu:ister dl." vcrbiningstillsscn in ontvangst. 

'' Dit doet heel 
veel 111etme 

binden wc z.cop dcD.l&\1.ande 
Ve11>inding. Hoe mooi Is d:i.t." 

Stiekem 
Jannie van T\lijJ, voorzitter van 
JJuutth u ls De Vuîster lo Koog :un 
d e Z.un .steekt h.ur d.tnkba.trhcid 
eveneens nkc onder s1oelen or 
binken •• Zondaz zullen wc de: 
c:ujct ovcrh:i.ndig~n ;1:..n de- ou W:• 

rtn en wc hebben stkkem a.l wu 
re;1cdes gt'peild en de- nw1tkn xijn 
('llOlnl blij vcrrut. Het is al kuk 
d:it u lel$ krijgen, in21r omd:it w.e 
de tasjes met de vrijwilligers Y.tll 

het bu.urthul.$ r<md.brengcn. tien 
v.--c 'onze' mensen ook wccr C'\'ca, 
Even « n gcspreltjc en clknr in de 
~en kijken om te luen weten d.u 
\W: ze nlt'I vergeten t.ijn.M 
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Website 

De link naar de website van 
Linda Kok i►: 
wwwJind.alisakol:.wixsitc.com/ 
my•sit@ 
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