
Verslag van de 105e

Dinsdag  27 september 2016 in de Tuyter 
 vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Aanwezig: Thom Bakker, waarnemend voorzitter en secretaris, Willemjan Schouten, 
penningmeester, Jo Schuurman, Emilie van der Kraan, Bep Bakker, Mathieu Baltissen, Christa Huis 
in 't Veld. 
Afwezig: Nellie Lindeman 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  Mathieu dankt voor het vertrouwen en aanvaardt het voorzitterschap. Twee november is de 
kennismaking met de wethouder, gevolgd door een kennismakingsronde samen met Thom. In 
november wordt ook gezamenlijk de agenda voor de vergadering van eind november voorbereid. 
 
2. N.a.v. het verslag van 30 augustus: 
–  het artikel van / over de notaris komt in de Nieuwsbrief. 
– over het openbaar toilet is nog steeds overleg met Jan Soede, het verloopt positief. 
– PR voor het Seniorenplatform: een kalender met een wervingsbrief wordt begin november 
verzonden. 
– bij punt 16 – zorg – verpleegbedden – komt te staan: 'er is geen wachtlijst meer voor 
verpleegbedden' 
– bij punt 16  – mantelzorgers – Emilie informeert naar onderzoek over behoeftes van 
mantelzorgers – naast het café en de respijtzorg. 
 
3. Mededelingen 
–  het zomerprogramma van Contour de Twern was een succes aldus Ellen van Pelt. 1070 
deelnemers. Er zijn /komen diverse eetprojecten, eten verbindt. Voor de Vijverhoek is een 
wachtlijst. Een tweede start is in de Parkrand. Men wil naar vier locaties zodat er iedere week 
ergens gezamenlijk gegeten kan worden. Dit in samenwerking met de Specialiteit. 
– Willemjan en Thom hebben de biljarters boven het bowlingcentrum bezocht. Van de door het 
Seniorenplatform gefinancierde traplift (lening) wordt zeer veel gebruik gemaakt. NB, de andere 
biljartclub zit in de Sporthal. 
– De Belbus: de sponsoring wordt gestopt. Er is overleg over vervoer naar de concerten in de 
IJsseldijkkerk ook voor niet-leden. 
– Fit test: 2365  personen komen hiervoor in aanmerking – 65-70 jaar, flyer en artikel via Christa 
naar de Website beheerder. 
 
4. Bijeenkomsten 
– donderdag 6 oktober lezing over domotica in de Tuyter, zie verslag 30 augustus. 
– zaterdag 8 oktober Kracht van Krimpen, zie verslag 30 augustus. Willemjan coördineert, het 
Seniorenplatform heeft stand nr. 15 op de eerste verdieping. 
Christa zal her en der informeren of men belangstelling heeft voor een publicatie in de Nieuwsbrief. 
Ook denken aan werving nieuwe leden, namen noteren en visitekaartjes meenemen.  
 
5. Voor de Nieuwsbrief zijn al diverse onderwerpen: 
– 'Weten & eten', de notaris, de Wereldwinkel, bruggen in de gemeente, concerten IJsseldijk, 
Krimpenwijzer, 6 en 8 oktober. 
– een professionele journalist voor de introductie van onze nieuwe voorzitter en een interview met 
onze secretaris. 
 
6. Rondvraag 
– aan de vier projecten tegen eenzaamheid is een evaluatie gevraagd, wordt vervolgd – Christa 
– Emilie is in oktober en november afwezig, Willemjan in oktober. 
– declaraties naar  Willemjan sturen. 
                                                             ----------- 



Volgend overleg dinsdag 25 oktober, 9.30 uur in de Tuyter.    CH290920016 


