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‘Vanuit de schaduw in het licht’

Een bruisende locatie waar mensen 
iets voor elkaar betekenen en waar 
je gezellig gaat lunchen of een kop 
koffie komt drinken, ook wanneer 
er geen connectie is met het Facet 
als zorginstelling. Dat is ‘de Speci-
aliteit’. 

Martijn Koppelaar en Gert de Vries zijn 
beiden ervaren in de horeca en in de 
dagbesteding. Aan hen was de taak 
van de ‘wat ingeslapen’ ontmoetings-
plek in het Facet een gezellige, profes-
sionele horecagelegenheid te maken: 
een horecagelegenheid met een mis-
sie. Een gezellige lunchroom met cate-
ring waar iedereen graag zal komen. 
Een plek waar mensen met een psychi-
sche of verstandelijke beperking kun-
nen werken in een veilige omgeving, 
waar zij kunnen leren en meedoen in 
het arbeidsproces.

De nieuwe lunchroom kreeg de 
naam ‘de Specialiteit’
Met een totaal nieuwe look en een 
geheel andere werkwijze is een nieuw 
imago gecreëerd. 
Een robuuste balie met daarachter een 
stellingkast van steigerhout geeft het 
interieur direct een eigen karakter: 
stoer en professioneel.
De Specialiteit wordt gerund door 
mensen met een indicatie voor dagbe-
steding. Zij worden daarin professio-
neel begeleid door Martijn en Gert. 
“Cliënten doen de bediening in de 
lunchroom, maar maken ook de 
broodjes of maaltijden klaar voor de 

catering, dekken de tafels, wassen af 
en doen alles wat er verder nog komt 
kijken bij het runnen van een horeca-
gelegenheid”, legt Martijn uit over 
de werkwijze in de ‘Specialiteit’. “De 
groep bestaat elke dag uit maximaal 
10 tot 12 personen. Iedereen met een 
indicatie voor dagbesteding kan zich 
aanmelden in ‘de Specialiteit’ om te 
leren, te werken of gewoon mee te 
doen. We hebben voor iedereen wel 
een plek, ongeacht de psychische of 
verstandelijke beperking. We creëren 
werk waarbij een cliënt zich prettig en 
vooral waardevol voelt”, aldus Martijn. 

Jongeren
Een andere doelgroep waar Martijn 
en Gert op focussen zijn jongeren met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. “Jon-
ge mensen met een beperking, zoals  
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Martijn (l), Christina en Gert begeleiden de cliënten van de dagbesteding



bijvoorbeeld autisme, zijn soms vanuit 
school nog niet toe aan een reguliere 
opleiding. Door de sociale contacten, 
structuur, dag- en nachtritme waar-
mee ze hier in aanraking komen ont-
wikkelen zij hun basisvaardigheden. 
We gaan scholen in de regio benade-
ren met als doel deze jongeren hier 
een werkplek te geven”. 

Uit de schaduw
“Onze insteek voor de deelnemers is 
‘wat kan ik wel’ en niet ‘wat kan ik 
niet’. Mensen kunnen soms meer dan 
er wordt gedacht. Hier doen ze in een 
werksituatie ervaring op en ontdek-
ken dat ze wel wat kunnen. Ze krijgen 
respect voor zichzelf en gaan met een 
goed gevoel naar huis. We zetten ze 
vanuit de schaduw in het licht”. 

Ontdek de gezelligheid van ‘de Speci-
aliteit’  en het plezier van de mensen 
die er werken. Geniet van de zomer 
in de zon op het gezellige terras van 
een heerlijke lunch of koffie met ge-

bak. Vanaf de Tiendweg loop je zo 
het terras op, of via het bruggetje 
aan de andere kant van het terras. De 
hoofdingang naar de lunchroom is aan 
de Patrijzenstraat 63, ook met rolstoel 
goed toegankelijk.

De Specialiteit is van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00-16.00 uur ge-
opend.
Iedereen is van harte welkom.
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Actief deelnemen aan projecten voor senioren...?

Bij huizenkopers blijkt vaak onduide-
lijkheid te bestaan over wat nu het 
verschil is tussen een grondgebonden 
woning of een appartement. Bij een 
grondgebonden woning koopt u ei-
genlijk een perceel grond waarbij u 
automatisch eigenaar wordt van alles 
wat op die grond aanwezig is. Dat kan 
zijn een woning, maar ook bijgebou-
wen en beplanting gaan automatisch 
mee. Bij een appartement is dat an-
ders.

Van een appartement (of een ap-
partementsrecht zoals de wet zegt) is 
sprake als er woningen en/of bedrijfs-
ruimten boven/onder elkaar gelegen 
zijn met de bedoeling dat er verschil-
lende eigenaren kunnen zijn. In dat 
geval moet er door de notaris een 

akte van splitsing worden opgesteld. 
Daardoor wordt verticaal gesplitst ei-
gendom mogelijk. In de akte worden 
alle rechten en verplichtingen van de 
appartementseigenaren vastgelegd. 
Vaak wordt onderschat hoe belangrijk 
de inhoud van de splitsingsakte is voor 
het toekomstig woongenot. Door een 
goede regeling in de splitsing kunnen 
veel problemen tussen bewoners van 
een appartementencomplex voorko-
men worden.

Bij een gesplitst gebouw is er altijd 
sprake van een Vereniging van Eigena-
ren, die ‘eigenaar’ is van de grond en 
van het casco van het gebouw. Daar-
binnen heeft elke eigenaar recht op 
het uitsluitend gebruik van zijn eigen 
woning/appartement. Het lidmaat-

schap van de VvE is een wettelijke 
verplichting. U kunt zich daar dus niet 
aan onttrekken. De VvE regelt bijvoor-
beeld het onderhoud van gezamenlijke 
delen van het gebouw, heeft een col-
lectieve opstalverzekering etc. Een akte 
van splitsing met bijbehorend regle-
ment kan ook regels voorschrijven over 
het mogen houden van huisdieren, 
kleuren van het buitenschilderwerk, 
bespelen van luide muziekinstrumen-
ten etc. Het is dus van groot belang 
voor het sluiten van de koop eens 
goed in de akte van splitsing te kijken 
of te laten kijken door de notaris. Dit 
voorkomt vervelende verrassingen ach-
teraf.

Bron: nieuwsbrief Lint Notarissen, mei 
2016.

Appartement kopen vergt oplettendheid!

De medewerkers hopen op veel bezoekers deze zomer op het gezellige terras.
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Actief deelnemen aan projecten voor senioren...? Meld u aan bij het Seniorenplatform: telefoon 521072 of info@seniorenkrimpen.nl

De Historische Kring Krimpen aan 
den IJssel is een vereniging met 
circa 360 leden, opgericht in 1998 
met als doel het initiëren en/of 
stimuleren van activiteiten, welke 
de historie en cultuur van Krimpen 
aan den IJssel levend houden en 
het gemeenschapsleven aldaar be-
vorderen.

De HKK tracht dit doel te bereiken 
door een veelheid aan activiteiten. 
Zo heeft de vereniging in de afgelo-
pen periode in samenwerking met 
het Streekmuseum en de Kunstkring 
Krimpen enkele druk bezochte ten-
toonstellingen georganiseerd over de 
jaren zestig en over de scheepsbouw. 
Voorts is er een aantal boeken gepu-
bliceerd, niet alleen behorende bij de 
tentoonstelling maar ook over onder-
werpen als Krimpen toen en nu, over 
eeuwenoud Krimpen en over de Prin-
sessenflats (dit laatste samen met Qua 
Wonen). Ook wordt er jaarlijks een 
aantal lezingen gehouden op diverse 
locaties in Krimpen over onderwerpen 
die te maken hebben met Krimpens 
verleden. Daarnaast zijn er met suc-
ces de eerste archeologische opgra-
vingen gedaan. Er is een beeldbank 
in opbouw met nu zo’n 6000 foto’s 
uit de eigen collectie. De gemeente 
heeft belangstelling getoond om ook 
haar eigen fotoverzameling hieraan 
toe te voegen. De  leden krijgen twee-
maandelijks een nieuwsbrief om op de 
hoogte te blijven van alle activiteiten. 
Voorts wordt er jaarlijks een excursie 
georganiseerd. Afgelopen jaar is in 
dit kader Haastrecht bezocht met een 
bezoek aan o.m. het museum Bisdom 
van Vliet en het poldermuseum Ge-
maal de Hooge Boezem. 

Een van de grote activiteiten van nu 
betreft het project Verdwenen Win-
kels. Tot de jaren zestig van de vorige 
eeuw vormde ‘t Enge, het kruispunt 
Lekdijk/Poldersedijk/IJsseldijk/Veerdam, 

het hart van de gemeente Krimpen 
aan den IJssel. Hier zetelde niet alleen 
het veer naar Capelle en het Raadhuis 
maar waren ook vele winkels gehuis-
vest. Daarnaast waren veel winkels 
gevestigd in o.m. de Tuinstraat en 
Waalstraat, de Kortlandstraat en om-
geving, en het Boveneind.
Met de grote uitbreiding van Krimpen 
in de jaren zestig en de inrichting van 
het eerste winkelcentrum is het cen-
trum van de gemeente verplaatst naar 
Raadhuisplein en omgeving.
Veel van die oorspronkelijke Krimpense 
winkels bestaan nu niet meer, andere 
vinden we nog terug in het grote win-
kelcentrum of elders in Krimpen.
In dit kader is begonnen met het 
verzamelen van verhalen over de ‘ver-
dwenen winkels’, oude foto’s/films  en 
andersoortig bewaard gebleven ma-
teriaal. Hiertoe worden vroegere win-
keliers of hun kinderen geïnterviewd 
door een groep enthousiaste vrijwil-
ligers van de HKK.
Het doel is een groot deel van de circa 
160 winkels die Krimpen in de jaren 
vijftig kende in de loop van 2017 in 

beeld te kunnen brengen in een ten-
toonstelling + begeleidend boekwerk. 
Een voorbeeld van zo’n verdwenen 
winkel vindt u op de foto. Slagerij van 
Dam aan de Veerdam. Let ook op de 
eerste automatiek in Krimpen.
Zowel de slagerij als de Veerdam zijn 
inmiddels verdwenen.

Geïnteresseerd in het werk van de His-
torische Kring Krimpen? Uitgebreide 
informatie is te vinden op de website 
www.historischekringkrimpen.nl. 
Daar vindt u ook hoe u lid kunt wor-
den. De contributie is € 15 per jaar.

De Historische Kring Krimpen aan den IJssel

Slagerij van Dam

Voor uw agenda:

Zaterdag 8 oktober 2016
Kracht van Krimpen Festival

Op  Zaterdag 8 oktober aanstaan-
de, in de week van de opvoeding, 
vindt de 5e editie van het Kracht 
van Krimpen Festival plaats in het 
Gezondheidscentrum en omge-
ving.



Actief deelnemen aan projecten voor senioren...?

Taart voor het Seniorenplatform

SENIOREN
KRIMPEN  AAN  DEN  IJSSEL

P
L
A
T
F
O
R
M

Dinsdag 29 maart jl. vergaderde het 
Seniorenplatform van Krimpen aan 
den IJssel voor de 100e maal. Ter ge-
legenheid hiervan bezocht wethouder 
Oosterwijk samen met beleidsambte-
naar Irma Remeeus het platform. Hij 
overhandigde een taart aan voorzitter 
Thom Bakker en had een bos bloe-
men voor elk van de leden. Hij sprak 
de waardering van het gemeentebe-
stuur uit voor het vele werk dat de 
afgelopen 11 jaar door het platform is 
verzet ten behoeve van de senioren in 
de gemeente. De adviezen (gevraagd 
en ongevraagd) worden door het 
gemeentebestuur steeds zeer gewaar-
deerd. Namens het seniorenplatform 
benadrukte de voorzitter dat de sa-
menwerking, zeker ook met de amb-
tenaren, niet alleen goed maar ook 
zeer nuttig was en is.

De meeste vragen over de komende 
wijzigingen in het systeem van afval- 
inzameling gaan over hoe inwoners 
straks het restafval moeten wegbren-
gen, hoe ver zij moeten lopen, waarin 
het afval verzameld kan worden en 
wat te doen als men slecht ter been is.
Allereerst is afval sorteren van groot 
belang voor nu en de toekomst. 
Grondstoffen raken schaars en veel 
van de huidige grondstoffen die in 
producten zitten, kunnen worden her-
gebruikt.
Sorteren dus:
- Papier en karton (PK).
- Plastic, metaal(blikjes) en dranken-

kartons (PMD).
- Groente, fruit en tuinafval (GFT).

Blijft over restafval en dat is, volgens 
landelijke gegevens, bij goed sorteren 
maximaal 2,5 kilo per 7 dagen voor 2 
personen (n.b. Luiers en incontinentie- 
materiaal is restafval).

Bij flats of hoogbouw bracht u alles al 
naar beneden, alleen moet u het nu 
nog verder sorteren.
Bij laagbouw zamelt u GFT (verplicht) 
aan huis in. U kunt ervoor kiezen om 
PK en PMD aan huis in te zamelen, 
maar dit kunt u ook wegbrengen naar 
verzamelcontainers bij onder andere 
winkelcentra. Restafval brengt u so-
wieso weg naar de ondergrondse/
bovengrondse container die maximaal 
175 meter van uw woning komt. Dit 
doet u bijvoorbeeld in een plastic zakje 
(alleen hier mag dat, want het wordt 
verbrand).

Als u slecht ter been bent, is misschien 
een akkoordje met uw buren een 
oplossing. Kunt u echt niet naar de 
ondergrondse/bovengrondse contai-
ner lopen met uw restafval, neem dan 
contact op met “de Krimpenwijzer” 
telefoon 517590.  Zij bezien dan of er 
een maatwerkoplossing mogelijk is.

Afval... een probleem?

Sorteren doet u ook voor een 
goede toekomst van uw kinderen 
en kleinkinderen.
Bij laagbouw wordt – als u heeft 
gekozen voor containers voor PK 
en PMD – vrijwel alles thuis opge-
haald (op de verzamelplekken voor 
de bakken).
Hoe beter u sorteert, des te minder 
restafval u hoeft weg te brengen. 
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Iedereen is in belangrijke mate 
verantwoordelijk voor zijn of haar 
leven. Soms is het goed even de 
balans op te maken en te kijken 
hoe het beter of plezieriger kan. 
Positief in het leven staan en te-
genslag overwinnen? Haal eruit 
wat erin zit!

De training Grip & Glans helpt u daar-
bij: aan de hand van de zogenaamde 
‘glansschijf’ krijgt u inzicht in de ele-
menten die uw leefplezier en welbe-
vinden beïnvloeden. 
U krijgt tips en handvatten hoe u ple-
zieriger kunt leven. U gaat hiermee 
aan de slag en wordt door ons verder 

op weg geholpen. Niets moet, maar 
waarom zou u zich niet laten inspire-
ren?

Praktische informatie
De training Grip & Glans is bedoeld 
voor inwoners vanaf 55 jaar in Krim-
pen a/d IJssel. De training bestaat uit 
zes wekelijkse bijeenkomsten van  
2 uur en een terugkombijeenkomst na 
3 maanden. De groep heeft doorgaans 
8 deelnemers. U ontvangt in de 1e 
bijeenkomst een werkmap. 

Kort voor de start van de training is 
er een telefonisch kennismakingsge-
sprekje met een van de trainers. In het 
gesprek wordt even stilgestaan bij de 
training, eventuele bijzonderheden en 
kunt u uw vragen stellen. 

Kosten?
De training Grip & Glans wordt mo-
gelijk gemaakt door de gemeente 
Krimpen a/d IJssel. Deelname aan deze 
training is daarom kosteloos. 

Waar en wanneer?
Vrijdagmiddag 10 juni tot en met vrij-
dag 15 juli 2016 van 13.30 – 15.30 
uur in het Gezondheidscentrum Krim-
pen, Groenendaal 1 in Krimpen a/d 
IJssel. De terugkombijeenkomst is op 
vrijdag 21 oktober 2016.

Informatie en aanmelden
Voor informatie en aanmelden kunt u 
contact opnemen met Indigo preventie 
en vragen naar Anja Beek, T 088 357 
17 00. Aanmelden per mail kan ook: 
a.beek@indigorijnmond.nl

Training Grip & Glans in Krimpen aan den IJssel

Computercafé en Repaircafé

Eind april opende wethouder Jaap 
Blankenberg het computercafé in 
het ontmoetingscentrum ‘de Vij-
verhoek’ aan de Lage Vijver 2.

Een prachtig initiatief van bewoners 
met ondersteuning van Contourde-
Twern en een substantiële financiële 
bijdrage van het Seniorenplatform. 
Vooral voor senioren die niet met de 
computer zijn opgegroeid is het een 
mooie vraagbaak voor veelal praktische 
vragen over mailen, fotobewerking etc.
Eveneens zijn er veel vragen over het 

gebruik van de ‘nieuwe’ computers, de 
zgn. tablets en ook over smartphones. 
Een voorkomend probleem is soms ook 
dat de partner is overleden of niet meer 
in staat is zaken via de computer te 
regelen, zoals bijv. internetbankieren.
Let wel: het computercafé is een 
helpdesk waar ook werkplekken zijn, 
maar er worden geen cursussen gege-
ven! Het computercafé is elke derde 
woensdag van de maand geopend 
van 13.00-16.00 uur.

Het repaircafé draait nu al ruim twee 
jaar en mag zich verheugen in een 
grote belangstelling. Veel krimpenaren 
hebben de weg al gevonden met ka-
potte fietsen, kleding, klokken, kleine 
huishoudelijke apparatuur, naaima-
chines, tuingereedschap etc. Indien 
mogelijk kunt u zelf meehelpen bij de 
reparatie. 
De reparateurs zijn vrijwilligers die veel 
ervaring hebben. Er is echter geen 

garantie dat ALLES kan worden gere-
pareerd. Ook kunnen zij niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor eventuele 
schade. Het repaircafé is elke eerste 
woensdag van de maand geopend 
van 13.00-16.00 uur.

Voor beide café’s geldt: aan reparaties 
en adviezen zijn geen kosten verbon-
den (uitgezonderd eventuele nieuwe 
onderdelen) maar er wordt wel een 
vrijwillige bijdrage in de fooienpot ge-
vraagd.
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Wanneer u een klacht heeft of als u 
bezwaar wilt maken kunt u terecht bij 
de gemeentelijke Ombudsman. Deze 
vindt dat u uw klacht wel eerst moet 
voorleggen aan de betreffende orga-
nisatie. Die moet namelijk de gelegen-
heid krijgen te reageren en de klacht 
op te lossen.
Op de website van de gemeente Krim-
pen aan den IJssel leest u hoe u een 
melding of klacht kunt indienen of 
hoe u bezwaar kunt maken. Ook kunt 
u hier informatie vinden over de beslis-
termijnen die de gemeente hanteert 
en welke gevolgen dat heeft als de ge-
meente zich niet aan die regels houdt, 
zoals de mogelijkheid de gemeente in 
gebreke te stellen en een dwangsom 
te eisen.

Contact met de Ombudsman
Wilt u weten of uw klacht daarna 
door de gemeentelijke Ombudsman 
kan worden behandeld? Dan kunt u:
- de Ombudsman bellen, elke werk-

dag van 09.00-16.00 uur op tele-
foonnummer 010 411 16 00

- mailen via info@ombudsmanrotter-
dam.nl

- langskomen op het inloopspreekuur 

Inloopspreekuur
Dit wordt iedere maand gehouden 
in het Gezondheidscentrum, Groe-
nendaal 1, steeds op donderdag van 
09.00-10.00 uur. 
Data voor 2016: 23 juni, 21 juli, 18 
augustus, 29 september, 27 oktober, 
24 november en 22 december.

Voor dit spreekuur hoeft u geen af-
spraak te maken. Het is wel beter 
eerst te bellen en uit te leggen wat uw 
klachten zijn. De medewerkers van de 
Ombudsman kunnen u dan meteen 
vertellen of uw klacht in behandeling 
kan worden genomen.

Gemeentelijke Ombudsman

JOTTEM voor ondermeer een heerlijk kopje koffie

Begin dit jaar opende het koffie- 
en spijslokaal JOTTEM in het win-
kelcentrum de Korf.

Jottem ontwikkelde zich nu al tot een 
mooi ‘rustpunt’ in het winkelcentrum. 
Het is ook een bijzondere gelegenheid. 
Bijzonder omdat de medewerkers een 
verstandelijke en/of psychische be-
perking hebben. Onder betrokken en 
professionele begeleiding doen zij het 
werk in de keuken, aan de koffiebar of 
in de bediening. Op zonnige dagen is 
er zelfs een klein terras om uw koffie 
te nuttigen of misschien een heerlijke 
lunch. De initiatiefneemsters hebben 
veel ondersteuning ontvangen door 
kennissen en familie. Maar ook de Ra-
bobank deed letterlijk een duit in het 
zakje via het stimuleringsfonds.

Jottem is geopend van dinsdag tot en 
met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 en 
zaterdag tot 17.00 uur.
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Begin van het jaar is de officiële ope-
ning verricht van ‘Inloop de IJssel’, een 
open inloop voor mensen die leven 
met kanker. De inloop wordt gehou-
den in de Vijverhoek, aan de Lage Vij-
ver 2 iedere dinsdagmiddag van 13.30 
– 16.30 uur. “Tot en met april waren 
we nog om de week geopend, maar 
we zijn ontzettend blij dat we vanaf 
1 mei wekelijks open gaan. Dit geeft 
onze gasten veel meer duidelijkheid. 
Het is fijn te merken dat gasten steun 
vinden en het waarderen dat ze ergens 
terecht kunnen en dan wil je dat zo 
vaak mogelijk kunnen aanbieden”, 
aldus coördinator Astrid Puts.

De Inloop wil -aanvullend op de me-
dische zorg- mensen die leven met 
kanker bij elkaar brengen. Als je wordt 
geconfronteerd met kanker staat je 
leven op zijn kop. Alles wat zo van-
zelfsprekend was, is dat niet meer. Je 
leven staat even stil, net als dat van 
jouw naasten. Je krijgt te maken met 
emoties als angst, boosheid en onze-
kerheid en vragen, veel vragen. Inloop 
de IJssel is er om deze mensen te on-
dersteunen.

We doen dat door een laagdrempelige 
open inloop te organiseren voor ieder-
een die te maken heeft met kanker. 

Kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten, 
maar ook naasten, mantelzorgers of 
nabestaanden uit Krimpen aan den 
IJssel en omgeving zijn van harte wel-
kom. De bezoekers van Inloop de IJs-
sel worden in een warme omgeving 
welkom geheten door een gastvrouw 
en/of gastheer die, vaak uit eigen er-
varing, weet wat kanker met je doet. 
Onze gasten kunnen zonder afspraak 
binnenlopen voor een kopje koffie om 
hun verhaal te doen, deel te nemen 
aan een ontspannende of creatieve 
activiteit of in contact te komen met 
lotgenoten. Daarnaast willen we ook 
thema- en voorlichtingsbijeenkomsten 
gaan organiseren. 
Voor meer informatie 06-46496618, 
inloopdeijssel@gmail.com of  
www.inloopdeijssel.nl.

Open inloop voor mensen die leven met kanker

Burenhulp in opmars
Op diverse plaatsen in onze ge-
meente wordt gesproken over ‘Bu-
renhulp’. Vaak is het een initiatief 
van één of meer personen in een 
straat of buurt die, gegeven de 
leeftijden van de bewoners daar, 
de onderlinge hulp willen organi-
seren; mooi initiatief dus. In een 
aantal gevallen is men hiermee al 
gestart.
De ‘Burenhulp’ aan de Rigoletto 
heeft zelfs een handig boekje sa-
mengesteld waarin alle deelnemers 
worden genoemd en alle onder-
linge dienstverlening is vermeld.
Het Seniorenplatform heeft voor dit 
boekje bijgedragen in de kosten.
Mocht u ook met zo’n gedachte 
van burenhulp bezig zijn dan wil 
Aad Smits u best van informatie 
voorzien (telefoon 517222).

ContourdeTwern, onderdeel van de KrimpenWij-
zer, trekt deze zomer de wijk in om samen met 
vakantie-en wijkvrijwilligers alsmede verschillende 
organisaties tal van activiteiten te organiseren voor 
jong en oud. 

Het zomerprogramma vindt plaats van vrijdag 15 juli t/m 
zaterdag 27 augustus 2016. Van een parkpicknick tot 
een uitstapje naar de Pannenkoekenboot. Van een scoot-
mobieltocht tot een gezellige high tea. Alle ingrediënten 
voor een actieve zomer zijn aanwezig!

Vanaf 6 juli a.s. kunnen bewoners het zomerprogam-
maboekje ophalen bij de vrijwilligersbalie van Contourde-
twern in het Gezondheidscentrum. Ook zijn exemplaren 
te vinden in de verschillende ontmoetingsruimtes van Qua 
Wonen, de Tuyter en digitaal op de website van de Krim-
penWijzer, Contourdetwern en het Seniorenplatform.

Heeft u vragen over het zomerprogramma? Neem dan 
contact op met sociaal werker Ellen van Pelt (ellenvan-
pelt@contourdetwern.nl/ 0645103327) of  Roos van Esch 
(roosvanesch@contourdetwern.nl/ 0683692960).

Actief de zomer in!



Actieve senioren zijn er door ge-
heel Krimpen a.d. IJssel te vinden, 
bij sportverenigingen, hobbyclubs, 
kerken en scholen, om een paar 
voorbeelden te noemen.
Maar ook in het seniorenplatform zijn 
gemiddeld 8 á 10 senioren actief. 

Het platform is een officiële beleidsad-
viesraad van de gemeente en maakt 
zich sterk voor zaken die ook voor u 
belangrijk zijn, zoals de veiligheid op 
straat, voldoende seniorenwoningen, 
openbare ruimte en groen, activiteiten 
in de wijk etc.

›››››››››››››››››››

Klussenservice

Colofon

Dit nummer is toegezonden aan alle 
adressen die aan het Seniorenplatform 
zijn opgegeven. 
Wilt u ook de (gratis) nieuwsbrief 
ontvangen? Laat het ons weten via 
postbus 311, 2920 AH Krimpen aan 
den IJssel, of via het mailadres op onze 
website www.seniorenkrimpen.nl

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. 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het Seniorenplatform en de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Redactie:  Namens het Seniorenplatform: Thom S. Bakker, Christa Huys in ’t Veld, Cinthus van Keulen, Ger van der Kruijt, Willemjan Schouten 
 Namens de gemeente: Irma Remeeus (Samenleving)
Tekstuele medewerking:  Thea van der Raaf
Foto’s:  Cinthus van Keulen, Thea van der Raaf e.a.
Opmaak en druk: Verloop drukkerij, Alblasserdam
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Actieve senioren...

WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN!
Mannen en vrouwen die wij graag in de bestaande groep opnemen en die na 
enige tijd aan één of meer werkgroepjes deelnemen. Wij komen maximaal 
10 maal per jaar bijeen (altijd op een vaste ochtend) en bezoeken daarnaast 
diverse activiteiten in de gemeente.

Heeft u interesse om mee te denken en te doen? Graag! Neem gerust 
contact op met de secretaris Thom.S.Bakker, telefoon 0180-521072. 

›› DOEN!


