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Ledenwisseling
Zoals eerder aangekondigd heeft het 
Seniorenplatform in november 2012 
afscheid genomen van vier leden, die 
zich niet meer beschikbaar stelden voor 
een nieuwe zittingsperiode.
Toon Mudde, Jo Jeurissen en Yda 
Sondermeijer-Hoonhout hebben vanaf 
het begin deel uitgemaakt van het 
Seniorenplatform. Zij hebben zich zes 
jaren enthousiast ingezet en in be-
langrijke mate er aan bijgedragen dat 
het Seniorenplatform een serieuze 
gesprekspartner is voor gemeente en 
lokale organisaties voor het te voeren 
beleid voor senioren. 
Ook van Riet Drost hebben we na 3 
jaren afscheid genomen. 
Wij zijn hen allen veel dank verschul-
digd en wensen hen nog goede jaren. 
Helaas heeft Mieke Kleinhout na een 
korte introductieperiode door persoon-

lijke omstandigheden moeten besluiten 
af te zien van verdere deelname aan het 
platform.

Gelukkig hebben we Willemjan Schou-
ten als nieuw lid mogen verwelkomen. 

Op dit moment bestaat het Senioren-
platform uit: Ger van der Kruijt (voor-
zitter), Thom Bakker (secretaris), Bep 
Rinkel, Nellie Lindeman, Jo Schuurman 
en Willemjan Schouten.

Oproep aan senioren: denk en doe 
met ons mee!
We kunnen echter nog wel enige ver-
sterking gebruiken, zowel van leden die 
enkele jaren willen participeren binnen 
het platform, alsook van senioren waar 
we incidenteel een beroep op kunnen 
doen. 
Er verandert veel in de samenleving. 
Steeds meer wordt een beroep gedaan 
op eigen kracht en eigen verantwoor-
delijkheid voor een toekomst waarin 
plezierig met elkaar wordt samenge-
leefd en voor elkaar wordt gezorgd. Er 
zal minder een beroep gedaan kunnen 
worden op de centrale of lokale over-
heid. Eerst waar de zorg voor elkaar de 
draagkracht van de burgers te boven 
gaat zal de overheid nog ondersteuning 
kunnen bieden. Maar het is wel be-
langrijk dat de stem van senioren wordt 
gehoord, met name die van senioren 
die nog niet zo lang gepensioneerd zijn, 
daar kan niet vroeg genoeg aandacht 
aan worden gegeven. Welke invloed 
zullen de veranderingen in de samen-
leving hebben op het levensgenot van 
deze naoorlogse generatie senioren? 
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Kortingsbon!

In dit nummer o.a.

Het Seniorenplatform 
wenst iedereen 
een heel gezond 

en voorspoedig 2013

Welke contac-
ten moeten er 
worden on-
derhouden of 
nieuw worden 
aangegaan? 
Hoe beïnvloeden 
we het beleid voor senioren voor de 
toekomst? Hoe zorgen we ervoor dat 
jong en oud harmonieus met elkaar 
blijven samenleven? En zo zijn er nog 
wel meer vragen te bedenken. Als u 
zich daarvoor met ons enkele jaren of 
incidenteel zou willen inzetten horen 
wij dat graag van u. Wij zullen dan 
in gesprek met u de mogelijkheden 
nagaan.
Bel Ger van der Kruijt, voorzitter 
(0180-554307) of Thom Bakker, secre-
taris (0180-521072). Mail naar: info@ 
seniorenkrimpen.nl, of schrijf een kort 
briefje aan Seniorenplatform, Postbus 
311, 2920 AH Krimpen aan den IJssel.
Wij nemen snel contact met u op.

Willemjan Schouten



S E N I O R
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

+
5

5

Actief deelnemen aan projecten voor senioren...?

Toegangssysteem zwembad De Lansingh leidt tot frustratie

Het gloednieuwe toegangs-
systeem in zwembad De Lansingh 
werkt nog niet naar behoren. De 
gebruikershandleiding is ingewik-
keld, het apparaat hapert en de 
te hulp schietende caissière wordt 
wegbezuinigd. Het toegangssys-
teem is nog maar net in werking 
gesteld, maar de eerste klachten 
stromen binnen bij het Senioren-
platform Krimpen. De toegang 
tot het zwembad wordt bezoe-
kers een stuk lastiger gemaakt.

Met de in oktober afgeronde me-
tamorfose van het zwembad aan 
de Van Ostadelaan gaan technische 
hoogstandjes gepaard. Simpelweg 
een kaartje kopen en langs de cais-
sière lopen is er niet meer bij. Drie 
automatische poortjes en een deur 
voor rolstoelen en rollators zijn de 
nieuwe toegangswegen naar de ver-
kleedruimten en het bad. 
Wie een tijd niet meer binnen is 

gestapt bij het zwembad kent de 
hal niet meer terug. De indeling is 
veranderd, vernieuwd en gemoder-
niseerd. De toegangspoort staat op 
dezelfde plek, voor de kleedruimten, 
maar de receptie is verschoven naar 
de richting van de buitendeur. In het 
zwembad staan tegenwoordig glazen 
tussenwanden die het warme klimaat 
binnenhouden en tocht verhinderen.

Strubbelingen bij de poorten
De bedrijfsleider Gert Kelder blijft 
achter het systeem staan, ondanks 
de strubbelingen met de nieuwe 
toegangspoorten: “We moeten de 
apparaten nog bijstellen en de kin-
derziektes eruit halen. De grote ver-
scheidenheid aan doelgroepen met 
verschillende tarieven, die het appa-
raat nog niet herkent zijn hier debet 
aan. Daarna moet het zijn vruchten 
afwerpen en makkelijker worden.”
Het zwembad kiest voor deze me-
thode in het kader van bezuinigingen. 

Hoewel het systeem een flinke duit 
gekost heeft, hoopt het bestuur de 
gemaakte kosten terug te verdienen. 
Deze toegangspoorten moeten de 
gastvrouwen aan de receptie op den 
duur vervangen. “Ik zie liever dat zij 
blijven als aanspreekpunt, maar dat 
kan ik niet garanderen”, biecht Kelder 
op. “Bij de verbouwing is veel nage-
dacht over duurzame energie, hetgeen 
grote bezuinigingen op gaat leveren.”
Sinds kort staat er tevens een nieuwe 
kaartautomaat naast de receptie. Op 
caissièreloze ogenblikken moeten 
badgasten het met deze technische 
variant doen. Tussen 7.00 en 9.00 
uur zijn er geen dames van de recep-
tie aanwezig en ook na 21.30 uur 
gaat het receptieluik dicht.
Het nieuwe toegangssysteem brengt 
ook voordelen met zich mee. Kaart-
houders kunnen direct doorlopen naar 
het bad en hoeven niet meer achter-
aan in de lange rij van badgasten aan 
te sluiten om naar binnen te mogen.
Meer nieuwigheden voor de toe-
komst staan er niet op de verlanglijst 
van de gemeente. Per 1 januari 2013 
veranderen wel de tarieven. Dan 
stijgen de toegangsprijzen, als cor-
rectie voor de inflatie. Persoonlijke 
toegangspassen opwaarderen via het 
internet valt ook onder toekomstdoe-
len van zwembad De Lansingh. 
Het Seniorenplatform concludeert 
dat badgasten die onbekend zijn met 
het nieuwe toegangssysteem het 
moeilijk hebben. Voor bezoekers die 
het nieuwe kaartsysteem eenmaal 
onder de knie hebben, wordt het 
gebruik eenvoudiger en zij wandelen 
zo het zwembad binnen.

Hoe werkt het:
Toegang met kaartje
Koop een kaart bij de caissière of 
bij de automaat (betalen alleen met 
pinpas). Stop het toegangsbewijs 
met de barcode van u af in de gleuf Hoe moet dat nou ...?
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aan de bovenkant van de automaat. 
Zodra de display groen oplicht, loopt 
u direct aan de rechterkant door het 
poortje. Wanneer u te lang wacht 
sluit het poortje. Het toegangsbewijs 
is slechts eenmaal geldig. Mocht het 
apparaat haperen loopt u dan naar 

de caissière, die een gewone deur 
voor u kan openen.

Toegang met pas
Badgasten met een persoonlijke 
zwempas houden deze voor de grijze 
steen op de voorkant van het toe-

gangspoortje. Het poortje opent en 
de bezoeker kan aan de rechterkant 
doorlopen. Op de pas kunt u bij de 
caissière toegangsbewijzen inkopen; 
het entreebedrag wordt automatisch 
van dit tegoed op de pas afgeschre-
ven.

Let op: Binnenkort uitsluitend digitale ontvangst van Tv-zenders via Caiway

Wij signaleren dat een aantal mensen 
die hun Tv-abonnement per 1 januari 
2012 bij Caiway heeft gehandhaafd 
nog steeds gebruik maakt van het 
analoge Tv-signaal via de kabel. Zij 
hebben nog geen digitale ontvanger 
aangeschaft. Men heeft ongetwijfeld al 
gemerkt dat het aantal analoge Tv-zen-
ders  dat men ontvangt steeds kleiner 
is geworden. Binnenkort haalt Caiway 

alle analoge Tv-zenders van de kabel.
Wilt u bij Caiway abonnee blijven 
dan is het noodzakelijk dat u beschikt 
over een digitale ontvanger. Deze is 
verkrijgbaar bij Servicepunt Krimpen, 
De Korf 32 in Krimpen aan den IJssel. 
Met Servicepunt Krimpen is overeen-
gekomen dat u als ontvanger van de 
nieuwsbrief voor senioren tegen inle-
vering van de originele bon, die u 

op de achterpagina van deze nieuws-
brief aantreft, tot uiterlijk 31 januari 
2013 korting krijgt op de aanschaf 
daarvan. U betaalt dan € 65,- in plaats 
van € 85,-. Het is belangrijk dat u ook 
uw naam en adres op de bon invult. 
Voor de goede orde vermelden wij 
nog dat u zelf in actie moet komen en 
dat het Seniorenplatform u hierin niet 
meer kan ondersteunen.
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Actief deelnemen aan projecten voor senioren...?

Korte geschiedenis van het notariaat

Reeds in de tijd van de Farao’s was de 
notaris bekend voor het opstellen en 
vastleggen van overeenkomsten tussen 
verschillende partijen. In de Romeinse 
tijd werd een eigen rechtssysteem 
ontwikkeld dat nog steeds doorklinkt 
in onze tijd. Hierin werd de functie van 
de notaris met zijn taken en bevoegd-
heden duidelijk vastgelegd. Net als met 
veel andere verworvenheden uit die tijd 
verdween de notaris gedurende vele 
eeuwen uit de geschiedenis. Er was pas 
weer sprake van een notariaat vanaf 
ongeveer het jaar 1100, toen in Noord-
Italië de notaris weer een duidelijke 
civiele functie kreeg en er zich vervol-
gens in steeds meer landen notarissen 
gingen vestigen. Omstreeks 1300 ver-
schijnt de eerste notaris in onze stre-
ken. In die tijd was het ambt nog niet 
duidelijk omschreven, maar Napoleon 
maakte daar een einde aan met zijn 
Burgerlijk Wetboek, dat uitging van het 
Romeinse recht en waar de notaris als 
ambtenaar een officiële taak met eigen 
bevoegdheden werd toegekend.
Onze wetgeving, die destijds weer was 
afgeleid van het wetboek van Napo-
leon, gaf in 1842 de notaris als dienaar 
van de Kroon met eigen bevoegdhe-
den, zijn eigen plaats. In de tweede 
helft van de vorige eeuw werd de 
burger steeds mondiger en ontstond er 
toenemende kritiek vanuit de maat-
schappij op de monopoliepositie van 
de notaris en na ruim 150 jaar trad in 
1999 de nieuwe Wet op het Notaris-
ambt in werking.
Een belangrijk aspect van de nieuwe 
Wet is dat marktwerking in het notari-
aat mogelijk wordt, dus dat de notaris 
naast de officiële functie tevens onder-
nemer is geworden met alle gevolgen 
van dien. Men beoogt hierdoor de 
kwaliteit te verbeteren en innovatie te 
bevorderen. Wachtte de notaris vroe-
ger “tot het grind knerpte”, nu moet 
hij concurreren, efficiënter werken en 
nieuwe wegen bewandelen. Daarnaast 

is de hele organisatiestructuur van het 
notariaat veranderd en is de onder-
linge vereniging, de Koninklijke Nota-
riële Broederschap, omgedoopt tot de 
publiekrechtelijke Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie. Een ‘Orde’ met 
grote bevoegdheden, waarvan iedere 
notaris lid moet zijn. Er is dus niets 
veranderd aan de ambtelijke positie en 
de verplichtingen van de notaris, maar 
voor de burger is wel de belangrijkste 
wijziging dat de vaste tarieven zijn 
afgeschaft.
De notaris blijft zo onpartijdig en zorgt 
ervoor dat de partijen gelijkwaardig 
zijn door goede voorlichting, waar-
door zoveel mogelijk een evenwichtig 
resultaat wordt bereikt. Ook zal hij 
het algemeen belang en de belangen 
van personen die belanghebbende 
zijn, maar niet aan tafel zitten, mee-
wegen. Tenslotte zorgt hij er voor dat 
alle afspraken goed op papier komen, 
waardoor in veel gevallen rechtszaken 
worden voorkomen.
De huidige tijd en markt dwingen veel 
notariskantoren met elkaar te fuseren. 
Hierdoor wordt onderlinge specialisatie 

van de notarissen mogelijk, naast het 
uitoefenen van de algemene prak-
tijk, wat tot betere adviezen voor de 
klanten kan leiden. Ook kunnen door 
de mogelijkheid om zo efficiënter te 
werken, de tarieven zoveel mogelijk 
worden verlaagd en de dienstverlening 
beter aan de klant worden aangepast.
Mede op grond van deze overwe-
gingen hebben de notarissen van de 
kantoren van Krimpen aan den IJssel, 
Lekkerkerk en Bergambacht besloten 
per 1 januari a.s. samen te gaan onder 
de naam ‘Lintnotarissen’. Uiteraard 
verandert er niets aan de locatie van de 
notariskantoren en dezelfde notarissen 
blijven daar werkzaam en dus behoudt 
u uw eigen vertrouwde notaris, die 
bovendien ook nog op zijn vertrouwde 
locatie te vinden is! Wij hopen hierdoor 
een nog betere service aan onze klan-
ten te kunnen verlenen.

Mr. B. Zwaveling, 
Notaris, verbonden aan het kantoor 
van Rijnvis Verwoerd Zwaveling Nota-
rissen, Krimpen aan den IJssel (per 1 
januari a.s.: Lintnotarissen)
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Basis voor kleinschalig zorgcentrum Tiendhove is gelegd

Actief deelnemen aan projecten voor senioren...? Meld u aan bij het Seniorenplatform: telefoon 521072 of info@seniorenkrimpen.nl

Het pand staat, de bewoners zijn 
gesetteld en de verzorgenden be-
ginnen hun draai te vinden. De basis 
van Tiendhove als centrum voor 
kleinschalige verpleeghuiszorg, wo-
nen en welzijn is gelegd. Het Krim-
pense zorgcentrum gaat werken aan 
de toekomst.

Het gloednieuwe pand aan de Nieuwe 
Tiendweg opende vorig jaar mei zijn 
deuren. Ruim zeventig bewoners van het 
voormalige woonzorgcentrum moesten 
verhuizen. Zij zagen hun oude stekkie 
langzaam afbrokkelen en veranderen in 
een nieuw pand dat van alle gemakken 
is voorzien. 
Het nieuwe pand is op advies van de 
overheid ingericht naar de moderne 
zorgformule: kleinschalige zorg voor 
mensen in een gevorderd stadium van 
dementie of chronische ziekte. Zo blijven 
vooralsnog zelfstandige ouderen een 
eigen huis huren met hulp van de thuis-
zorg of vertoeven zij in een zorgcentrum. 

Nieuwbouw valt goed
Alle nieuwigheden bevallen zowel bewo-
ners als het locatiemanagement goed. 
“Momenteel zoeken we alleen nog een 
structurele oplossing voor de ontbreken-
de receptie en is de temperatuurregeling 
niet optimaal”, somt locatiemanager Ria 

Heijkoop de resterende zwaktepunten 
van het pand op. 

Bewoners hebben ieder een kamer voor 
zichzelf en een gezamenlijke woonruim-
te met een zithoek en keuken. De woon-
groepen van ieder zes ouderen hebben 
een eigen verzorger, waarmee zij samen 
koken, wassen en de dag doorbrengen. 
“We waren gewend om lange gangen 
af te rennen in het oude verpleeghuis, 
maar nu is er meer aandacht voor de in-
dividuele cliënt,’’ stelt de locatiemanager. 
Deze nieuwe zorgformule vraagt, buiten 
een dubbele bemensing, continue om 
energie van verzorgers.

Familie betrekken
Hoewel de basis op orde is, laat  Heijkoop 
weten dat zij nog meer stappen wil zet-
ten om extra rust in het huis te krijgen. 
In het verpleeghuis bootsen de woon-
groepen gezinnen na, maar ook de fami-
lie moet daarbij meer betrokken worden.  
In het ideaalbeeld komen familieleden 
regelmatig langs om een appeltaart te 
bakken, thee te drinken of een krant 
voor te lezen. “Verplegers zijn nu nog te 

druk met de dagelijkse dingen om zich 
te richten op de familie,” verduidelijkt 
Heijkoop.

Toekomst voor Tiendhove
Met het nieuwe pand is Tiendhove een 
grote stap vóór in de ontwikkeling van 
het nieuwe zorgsysteem, dat zich richt 
op kleinschalige zorg van bewoners. 
Daarnaast heeft het verpleegcentrum 
sinds een paar weken twee hospiceplek-
ken, voor mensen die terminale zorg 
behoeven. “Tot op heden hebben we 
daar nog geen aanmeldingen voor bin-
nen,” weet Heijkoop. 
Tiendhove, dat onderdeel is van Zorg-
groep Rijnmond, kijkt momenteel 
samen met woningcorporatie Qua-
Wonen naar de mogelijkheden voor 
de realisatie van een nieuw pand om 
het aantal zorgplekken uit te breiden. 
Daarvoor hebben zij levensloopbesten-
dige woningen op de plek van de ‘wit-
te flatjes’ aan de Koningin Julianastraat 
voor ogen. Heijkoop: “De vergrijzing 
zet in Krimpen aan den IJssel tenslotte 
harder door dan in Rotterdam en an-
dere buurgemeenten.”

Bewoonster Elisabeth (76) met haar 
man Huig (79).

Zusters aan de kook in Tiendhove.
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SOR trakteerde huurders 
op high tea
Gezellige gesprekken en tevreden 
gezichten, dat was het beeld bij de 
overdracht van de appartementen in 
Het Facet 2 in Krimpen aan den IJssel. 
Op 14 november kregen de huurders 
de sleutels van hun nieuwe apparte-
ment in het opvallende gebouw aan 
de Rondweg. Woningcorporatie SOR, 
ontwikkelaar en eigenaar van Het 
Facet, trakteerde hen bij deze gelegen-
heid op een high tea. Na een korte 
toespraak en het uitbrengen van een 
toost met champagne, was er voor de 
aanwezigen alle gelegenheid elkaar 
beter te leren kennen.

“De sfeer was goed”, vertelt Jeanine 
van den Berg, woonconsulent van 
SOR. “Mensen raakten tijdens de 
high tea echt met elkaar in gesprek. 
De sleuteloverdracht zelf is natuurlijk 
altijd een belangrijk moment. Daarna 
maakten de toekomstige bewoners 
een rondje door hun nieuwe woning 
samen met de opzichter of de huis-
meester. De huurders zijn heel tevre-
den over hoe de appartementen aan 
hen zijn opgeleverd. Schoon, netjes 
en bijna of helemaal zonder nog af te 
handelen beschadigingen.” 

Zorgeloos wonen
Met de oplevering van woonge-
bouw Het Facet 2 is het omvangrijke 
nieuwbouwproject Het Facet langs 
de Nieuwe Tiendweg afgerond. Eind 
augustus werd het eerste woonge-
bouw, Het Facet 3, opgeleverd. Nog 
eerder, eind 2010 en voorjaar 2011, 
werden de nieuwbouw voor basis-
school Het Kompas en Het Facet 1 
met daarin verpleeghuis Tiendhove en 
‘Dorpsplein Het Facet’ voltooid. In de 
twee woongebouwen zijn 149 drie- en 
vierkamerappartementen gerealiseerd. 
De appartementen en de algemene 
ruimten zijn zo ingericht dat bewo-

ners er tot op hoge leeftijd zorgeloos 
kunnen wonen. Zo zijn de gangen en 
liften breed en de woningen drempel-
loos. De lichte en royale woonkamers 
bieden vrij uitzicht en tussen woon-
kamer en naastgelegen kamer zit een 
schuifdeur zodat deze makkelijk bij 
de woonkamer kan worden getrok-
ken. Alle appartementen hebben een 
ruim balkon. De algemene ruimtes zijn 
goed verlicht en de centrale entree op 
de begane grond is afgesloten voor 
buitenstaanders. Bewoners kunnen via 
een videofooninstallatie in hun appar-
tement zien en horen wie er bij de cen-
trale entree aanbelt. De huismeester, 
die enkele dagdelen per week in Het 
Facet aanwezig is, houdt de gebouwen 
netjes, is voor de bewoners het eerste 
aanspreekpunt en kan kleine onder-
houdsklusjes voor hen doen. 

Nabijheid voorzieningen
Ook de nabijheid van diverse voorzie-
ningen in Het Facet 1 draagt bij aan 
het wooncomfort. Vanuit Tiendhove 
kunnen bewoners uiteenlopende 
vormen van service en zorg aan huis 
krijgen. Van de warme maaltijd tot 
thuiszorg en verpleging. In het moder-
ne wijkcentrum ‘Dorpsplein Het Facet’ 

zijn onder andere een grand café, een 
polikliniek van het Havenziekenhuis 
en een praktijk voor fysiotherapie 
ondergebracht. Verder zijn er diverse 
ruimtes waar uiteenlopende activitei-
ten worden georganiseerd. ‘Dorpsplein 
Het Facet’ ligt direct naast de apparte-
menten en is makkelijk bereikbaar via 
een loopbrug over het water.

Nog huurappartementen beschik-
baar
In Het Facet zijn nog huurapparte-
menten beschikbaar met een netto 
huurprijs van € 700,- tot € 910,- per 
maand. De servicekosten bedragen 
€ 80,- per maand. Belangstellenden 
kunnen elke dinsdag tussen 14.00 
en 15.00 uur geheel vrijblijvend de 
modelwoning aan de Rondweg 205 
bezoeken. Medewerkers van Verdoold 
Makelaars zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden en toelichting te geven. 
Bezichtigen op afspraak kan natuurlijk 
ook. Mensen die interesse hebben, 
kunnen contact opnemen met Ver-
doold Makelaars via (0180) 59 15 15. 
Voor meer informatie: 
www.het-facet.nl
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Modern zorgsysteem bij Crimpenersteyn in een oud jasje

Zorgcentrum Crimpenersteyn 
vierde in september het 35-jarig 
jubileum. Toch verandert de zorg 
met de tijd en moet ook Crimper-
nersteyn meegroeien. Het zorg-
centrum zoekt nieuwe manieren 
om binnen het oude pand aanpas-
singen te doen om de zelfredzaam-
heid van cliënten te vergroten. 

Het zorgcentrum aan de Zandrak telt 
exact 234 plaatsen voor bewoners in 
het oude verzorgingstehuis en het re-
latief nieuwe verpleeghuis, dat in 2004 
werd opgeleverd. Daartussen bevindt 
zich een atrium met restaurant en 
zitgedeelte, dat zowel voor bewoners 
als bezoekers open staat.
Het traditionele verzorgingshuis wordt 
langzamerhand een verpleeghuis. Vol-
gens het beleid van de overheid komen 
per 1 januari 2013 mensen die weinig 
zorg behoeven niet meer in aanmer-
king voor een plek in zorgcentra.
Die regelgeving geldt ook voor Crim-
penersteyn. “Wij nemen geen nieuwe 
cliënten met een zogenoemd laag 
zorgzwaartepakket meer op”, stelt 
locatiemanager Hedwig ten Dam. “De 
huidige bewoners sturen we natuurlijk 
niet weg, die mogen gewoon blijven”.

Cliënten blijven thuis
De volgende stap is werken aan een 
huis, waar alleen mensen in een gevor-
derd stadium van dementie of met een 
chronische ziekte wonen. “Voor de an-
dere cliënten is dat alleen maar goed. 
Zij kunnen met ondersteuning van 
thuiszorg prima thuis blijven wonen”, 
meent Ten Dam. 
Een tweede advies van de overheid is 
kleinschalige zorg, waarbij bewoners in 
kleine groepen verzorgd worden. Waar 
verpleeghuis Tiendhove in een gloed-
nieuw pand een nieuw zorgsysteem 
opbouwt, moet zorgcentrum Crim-
penersteyn roeien met de riemen die 
het heeft in het inmiddels verouderde 

pand. Beide hebben plannen voor 
een nieuwe locatie op de plek van de 
Prinsessenflats naast winkelcentrum 
Crimpenhof en de ‘witte flatjes’ aan de 
Koningin Julianastraat.
Grootse plannen zijn er, maar daar 
blijft het voorlopig bij. Door terugtrek-
king van basisscholen wankelen deze 
toekomstdromen. De plannen moeten 
opnieuw bekeken worden. “Wat er 
precies staat te gebeuren is nog niet 
helder”, benadrukt de locatiemanager. 

Creatieve oplossingen
“Wij richten ons in eerste instantie op 
de Prinsessenhof”, verduidelijkt Ten 
Dam. “Daar willen we een nieuw pand 

bouwen en bewoners onderbrengen, 
zodat ook het oude pand aan de Zand-
rak aangepakt kan worden”.
De locatiemanager van verpleeghuis 
Crimpenersteyn verwacht dat de 
aanpak van het oude pand pas over 
zes tot tien jaar gerealiseerd kan zijn. 
Ondertussen probeert het locatiema-
nagement creatieve oplossingen te 
zoeken. “Daar waar mogelijk werken 
we kleinschaliger”, stelt Ten Dam vast. 
Voor cliënten zijn huiskamers beschik-
baar gesteld, waar per huiskamer tien 
tot vijftien cliënten overdag verblijven.
Om toch aan de nieuwe zorgwens te 
voldoen, worden bijna vijftig kamers 
opgeknapt. Zo krijgen bewoners een 

Locatiemanager Hedwig ten Dam bewaakt Crimpenersteyn.



Klussenservice

Colofon

Wilt u de Nieuwsbrief blijvend ont-
vangen en staat u nog niet op de 
verzendlijst, neem dan contact op met 
het Seniorenplatform, 
telefoon: 0180-521072.

Nieuwsbrief ontvangen?

Om u maximaal te blijven informeren, 
is het Seniorenplatform ook op inter-
net te vinden:  
www.seniorenkrimpen.nl. U kunt daar 
van alles vinden over het Seniorenplat-
form, zoals samenstelling, taakverde-
ling en notulen. Er is naar gestreefd 

Website Seniorenplatform

een duidelijke en inhoudelijke website 
te maken zonder al te veel toeters en 
bellen. Een website die niet regelmatig 
ververst wordt, verliest zijn waarde. 
Daarom krijgt het regelmatig onder-
houd extra aandacht. 
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ruimere badkamer. Iets dat wel weer 
ten koste gaat van de individuele 
huiskamer van 24 m2. “De oude bouw 
maakt meer helaas niet mogelijk”, be-
treurt Ten Dam. “De tendens is steeds 
kleinschaliger te gaan werken, maar uit 
onderzoek is ook gebleken dat, zolang 
er individuele zorg op maat gegeven 
wordt, cliënten in beide gevallen tevre-
den zijn”. 
Zorgcentrum Crimpenersteyn beoogt 
kleinschalig te werken binnen het 
grootschalige verpleeghuis.


