Activiteiten
kalender

Er is altijd iets te doen!

Versie april 2022

We ontmoeten u graag
bij u in de buurt

KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en
ondersteuning op het gebied van welzijn,
zorg, opvoeden en opgroeien.
In dit programmaboekje vertellen we u over de
activiteiten die we bij u in de buurt organiseren,
zodat u niets hoeft te missen. In sommige
gevallen is meedoen gratis of betaalt u alleen
voor uw kopje koffie of thee.
U kunt onder andere meedoen aan onze
wijkrestaurants, koffieochtenden,
ontmoetingsgroepen, creatieve bijeenkomsten
of u kunt zich aansluiten bij één van de vele
verenigingen in Krimpen. Er is altijd iets te doen
voor alle leeftijden!
Aanmelden of meer informatie?
Wilt u zich aanmelden of meer informatie over
een activiteit? Bel dan gerust met ons
Vrijwilligersloket. Dat kan op maandag, dinsdag
en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Telefoonnummer: (0180) 51 58 40.
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BuurtKamer De Sperwer
De Landerijen 3, Krimpen aan den IJssel

Maandag
Breicafé

Iedere week van 13.30 tot 16.00 uur
Aanmelden niet nodig - Kleine bijdrage voor consumpties

Theatergroep Impromaniacs

Iedere week van 20.00 tot 22.00 uur
Besloten groep - Meer informatie via ons Vrijwilligersloket

Dinsdag
Freubelmiddag

Iedere week van 13.30 tot 16.00 uur

Aanmelden niet nodig - Kleine bijdrage voor consumpties

Woensdag
Weduwen en Weduwnaars

Iedere week van 10.00 tot 12.00 uur
Koffieochtend, aanmelden niet nodig - Kleine bijdrage voor consumpties

Verhalengroep

Om de week (even weken) van 13.30 tot 15.30 uur
Aanmelden via ons Vrijwilligersloket - €2,00 per bijeenkomst (inclusief consumpties)

Wijkrestaurant

Tweede woensdag van de maand van 17.30 tot 20.00 uur
Driegangendiner - Aanmelden via ons Vrijwilligersloket €5,50 per bijeenkomst (exclusief
consumpties)

Kinder Kook Café

Eens per maand van 16.30 tot 18.30 uur
Kinderen koken voor u. Aanmelden (tot een week vooraf) via ons Vrijwilligersloket
€5,50 per bijeenkomst - Bel met ons Vrijwilligersloket voor de data

Donderdag
Koffieochtend

Aanmelden niet nodig - €0,50 voor koffie of thee

Iedere week van 10.00 tot 12.00 uur

Kaart- en Breicafé

Iedere week van 13.30 tot 16.30 uur
Aanmelden niet nodig - Kleine bijdrage voor consumpties

Vrijdag
Zaal Muzikaal

Eerste vrijdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur
Aanmelden via ons Vrijwilligersloket - €2,00 per bijeenkomst (inclusief consumpties)

'Sans Rancune'

Om de week (oneven weken) van 19.30 tot 23.00 uur
Bridgeclub - Besloten groep - Meer informatie via ons Vrijwilligersloket
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BuurtKamer De Vijverhoek
Lage Vijver 2, Krimpen aan den IJssel

Maandag
Koffieochtend

Iedere week van 10.00 tot 12.00 uur
Aanmelden niet nodig - Kleine bijdrage voor consumpties

Klaverjassen

Iedere week van 12.00 tot 18.00 uur
Aanmelden via ons Vrijwilligersloket - €2,00 per bijeenkomst (inclusief consumpties)

EHBO cursussen

Verschillende data van 20.00 tot 22.00 uur
Meer informatie via ons Vrijwilligersloket - Cursuskosten

Dinsdag
Inloop 'Vijverhoek'

Iedere week van 13.30 tot 16.00 uur
Voor mensen die geraakt worden door kanker - Geen bijdrage

Woensdag
Koffieochtend

Aanmelden niet nodig - €0,50 voor koffie of thee

Iedere week van 10.00 tot 12.00 uur

Repaircafé

Eerste woensdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur
Voor kleine reparaties aan uw spullen - Aanmelden niet nodig - Geen bijdrage

Computercafé

Derde woensdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur
Voor hulp bij computerzaken - Aanmelden niet nodig - Geen bijdrage

Makerspace

Derde woensdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur
3D printen voor beginners - Aanmelden niet nodig - Alleen betalen bij printen

Wijkrestaurant

Vierde woensdag van de maand van 17.30 tot 20.00 uur
Driegangendiner - Aanmelden via ons Vrijwilligersloket €5,50 per bijeenkomst (exclusief
consumpties)

Donderdag

Quiltgroep

Om de week (oneven weken) van 10.00 tot 12.00 uur
Besloten groep - Meer informatie via ons Vrijwilligersloket

Vrijdag
Koersbal

Iedere week van 13.00 tot 18.00 uur
Aanmelden niet nodig - €2,00 per bijeenkomst (inclusief consumpties)

Zaterdag
NGV

Tweede zaterdag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur
Nederlandse Genealogische Vereniging Rotterdam en omstreken
(www.ngv-rotterdam.nl) - Kleine bijdrage voor consumpties
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BuurtKamer De Gouden Regen
Gouden Regen 39A, Krimpen aan den IJssel

Maandag
Sociëteit

Aanmelden niet nodig - Betalen per consumptie

Iedere week van 13.00 tot 17.00 uur

Dinsdag
Mantelzorg Inloop

Aanmelden niet nodig - Geen bijdrage

Tweede dinsdag van de maand van
10.00 tot 12.00 uur

Gouden Middag

Iedere week van 13.00 tot 16.00 uur
Besloten groep - Meer informatie via ons Vrijwilligersloket - €5,00 per bijeenkomst
(inclusief consumpties)

Kunst Kring

Eens per maand van 19.00 tot 23.00 uur
Besloten groep - Meer informatie via ons Vrijwilligersloket

Woensdag
Breicafé

Om de week van 10.00 tot 12.00 uur
Neem je eigen handwerkcreatie mee - Aanmelden niet nodig - Kleine bijdrage voor
consumpties

Sociëteit

Aanmelden niet nodig - Betalen per consumptie

Kinder Kook Café

Iedere week van 13.00 tot 17.00 uur

Laatste woensdag van de maand van 16.30 tot 18.30 uur

Kinderen koken voor u. Aanmelden (tot een week vooraf) via ons Vrijwilligersloket €5,50 per
bijeenkomst - Bel met ons Vrijwilligersloket voor de data - START IN SEPTEMBER 2022

Donderdag
Sjoelmiddag

Iedere week van 14.00 tot 16.30 uur
Aanmelden niet nodig - Kleine bijdrage voor consumpties - START BINNENKORT

Filmclub 't Draaiboek

Iedere week van 19.30 tot 22.30 uur
Aanmelden niet nodig - Kleine bijdrage voor consumpties

Vrijdag
Sociëteit

Aanmelden niet nodig - Betalen per consumptie

Iedere week van 13.00 tot 17.00 uur

Chinese Snit

Om de week (oneven weken) van 19.00 tot 23.00 uur
Bridgeclub - Besloten groep - Meer informatie via ons Vrijwilligersloket
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BuurtKamer Parkrand
Tijm 1c, Krimpen aan den IJssel

Van harte welkom!
In BuurtKamer Parkrand is Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard van maandag tot en
met vrijdag aanwezig voor de lekkerste warme maaltijden (iedere dag tussen 12.00 en
13.30 uur), gezellige koffiemomenten (iedere dag tussen 9.00 en 16.00 uur) en
bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is. Benieuwd naar hun programma's of menu's?
Kijk dan op de Facebookpagina van 'BuurtKamer Parkrand Krimpen'.

Maandag
Wijkrestaurant

Eerste maandag van de maand van 17.30 tot 20.00 uur
Driegangendiner - Aanmelden via ons Vrijwilligersloket €5,50 per bijeenkomst (exclusief
consumpties)

Dinsdag
Bridgeclub Alert

Iedere week van 19.00 tot 23.00 uur
Besloten groep - Meer informatie via ons Vrijwilligersloket

Woensdag
Bridgeclub de Parkrand

Iedere week van 19.00 tot 23.00 uur
Besloten groep - Meer informatie via ons Vrijwilligersloket

Donderdag
Teken- en Schilderclub

Iedere week van 14.00 tot 16.00 uur
Besloten groep - Meer informatie via ons Vrijwilligersloket - Materiaal is aanwezig

Vrijdag
Klaverjassen

Iedere week van 19.00 tot 23.00 uur
Besloten groep - Meer informatie via ons Vrijwilligersloket
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BuurtKamer PrinsessenPark
Oranjesingel 1, Krimpen aan den IJssel

Van harte welkom!
In BuurtKamer Prinsessenpark is Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard van maandag
tot en met vrijdag aanwezig voor de lekkerste warme maaltijden (iedere dag tussen 12.00
en 13.30 uur), gezellige koffiemomenten (iedere dag tussen 9.00 en 16.00 uur) en
bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is. Benieuwd naar hun programma's of menu's?
Kijk dan op de Facebookpagina van 'Prinsessenpark Ontmoetingsruimte'.

Maandag
Bingo

Eerste en derde maandag van de maand van 13.30 tot 15.00 uur
Aanmelden via Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard (Telefoonnummer: 06 19 27 37
19) €5,00 per keer (exclusief consumpties)

Dinsdag
Spelletjesmiddag

Aanmelden niet nodig - Consumpties van de kaart

Iedere week van 13.00 tot 16.00 uur

Woensdag
Oogcafé

Eerste woensdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur
Voor mensen met een visuele beperking - Meer informatie via ons Vrijwilligersloket

Donderdag
Open Koffietafel

Iedere week van 19.00 tot 21.00 uur

Soep & Broodjes

Iedere week van 12.00 tot 13.30 uur

Spelletjesmiddag

Iedere week van 13.00 tot 16.00 uur

Open Koffietafel

Iedere week van 10.00 tot 12.00 uur

Aanmelden niet nodig - €0,50 voor koffie of thee

Vrijdag
Aanmelden niet nodig - Consumpties van de kaart

Aanmelden niet nodig - Consumpties van de kaart

Zondag
Aanmelden niet nodig - €0,50 voor koffie of thee
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BuurtKamer Het Palet
Rembrandtlaan 37, Krimpen aan den IJssel

Servicepunt van Vluchtelingenwerk
In BuurtKamer Het Palet is Vluchtelingenwerk op dinsdag en woensdag (tussen 9.00 en
17.00 uur) bereikbaar voor hulp voor vluchtelingen en statushouders. U kunt een afspraak
maken met Vluchtelingenwerk via e-mail (krimpenaandenijssel@vluchtelingenwerk.nl) of
telefoon (06 10 91 41 86).

Maandag
Weduwen en Weduwnaars

Iedere week van 10.00 tot 12.00 uur
Koffieochtend - Aanmelden niet nodig - €0,50 voor koffie of thee

Donderdag
Repaircafé

Derde donderdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur
Voor kleine reparaties aan uw spullen - Aanmelden niet nodig - Geen bijdrage

Vrijdag
Buurtrestaurant

Iedere tweede en vierde vrijdag van de maand van
Aanmelden via Stichting The Future - €5,50 per bijeenkomst
17.00 tot 20.30 uur
(inclusief consumpties) - contact via mevrouw Delwel: (0180) 55 20 91

Verschillende momenten
Buurtvereniging Schilderswijk

Verschillende dagen en tijden
Dagen en tijden worden apart gepubliceerd - Zie de website van Buurtvereniging
Schilderswijk (www.schilderswijk-krimpen.nl)

7

BuurtKamer Bloemrijk
Vijverlaan 566, Krimpen aan den IJssel

Donderdag
Wijkrestaurant

Derde donderdag van de maand van 17.30 tot 20.00 uur
Driegangendiner - Aanmelden via ons Vrijwilligersloket €5,50 per bijeenkomst (exclusief
consumpties)

Vrijdag
IJsselQuilters

Om de week (oneven weken) van 10.00 tot 12.00 uur
Besloten groep - Meer informatie via ons Vrijwilligersloket

BuurtKamer De Kajuit
Binnenvaart 3, Krimpen aan den IJssel

Maandag
Sjoelen

Eerste maandag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur
Aanmelden niet nodig - €1,50 per bijeenkomst (inclusief consumpties)

Inloop NAH

Derde maandag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur
(NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel) Aanmelden niet nodig - Geen bijdrage

Dinsdag
Bingo

Tweede dinsdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur
Aanmelden via ons Vrijwilligersloket - €3,50 per bijeenkomst (exclusief consumpties)

Woensdag
Wijkrestaurant

Derde woensdag van de maand van 17.30 tot 20.00 uur
Driegangendiner - Aanmelden via ons Vrijwilligersloket - €5,50 per bijeenkomst (exclusief
consumpties)

Donderdag

Mozaïeken

Iedere week van 10.00 tot 12.00 uur
Aanmelden niet nodig - Kleine bijdrage voor consumpties

Filmmiddag

Eerste donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur
Film kijken - Aanmelden niet nodig - €1,50 per bijeenkomst (inclusief consumpties)

Vrijdag
Koffieochtend

Tweede en vierde vrijdag van de maand van 10.00 tot
Aanmelden niet nodig - €0,50 voor koffie of thee
12.00 uur
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Het aanbod van
KrimpenWijzer Team Welzijn
Mantelzorg Ondersteuning
U bent belangrijk! Het Steunpunt Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers in Krimpen. Als u
langdurig de zorg heeft voor een kind of volwassene, dan bent u mantelzorger. Mantelzorg kan veel
voldoening geven, maar kan soms ook (te) zwaar worden. Heeft u behoefte aan een luisterend oor,
tips en trucs en zinvolle contacten met andere mantelzorgers? Kom dan naar onze
themabijeenkomsten, cursussen of bijeenkomsten. Meer informatie vindt u op onze website of op
de Facebookpagina van KrimpenWijzer.
Wilt u ondersteund worden bij uw zorg voor een ander? Neem dan contact met ons op.

Krimpens Maatjesproject
Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken? Of wilt u graag meer gezelschap? Een Krimpens Maatje
kan een extra steuntje in de rug zijn. Het Maatje komt bij u op bezoek op spreekt ergens met u af.
Hij of zij zoekt samen met u naar activiteiten en mogelijkheden in uw eigen omgeving of biedt een
luisterend oor. Een Maatje kan ook helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Iets voor u? Neem
dan contact met ons op via KrimpenWijzer Team Welzijn.
Kunt u een Maatje gebruiken of wilt u zelf Maatje worden? Neem dan contact met ons op.

Vrijwilligerswerk en -coördinatie

Voor alle vrijwilligers in Krimpen hebben we een vrijwilligerscoördinator! We helpen bij het werven,
begeleiden en scholen van vrijwilligers voor alle organisaties in Krimpen aan den IJssel. We sturen
zelf vrijwilligersprojecten aan (taalcoaching, formulierenhulp, ziekenhuisvervoer). Daarnaast
adviseren we de gemeente over het beleid rondom vrijwilligerswerk.
Bent u zelf vrijwilliger of wilt u vrijwilliger worden? U bent welkom voor een gesprek om te kijken
hoe we u kunnen helpen bij uw vrijwillige inzet.

Seniorenadvies

Iedereen houdt graag zo lang mogelijk de regie over zijn/haar eigen leven. Dat geldt ook voor
ouderen. De seniorenadviseur kan daarbij helpen. Wij geven informatie en onafhankelijk advies
over wonen, welzijn, zorg en financiën. Samen met u kijkt de seniorenadviseur naar de
mogelijkheden en voorzieningen die er zijn voor ouderen.
Heeft u behoefte aan een gesprek met onze seniorenadviseur? Laat het ons weten!
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Inburgering
In januari 2022 veranderde de wet op de inburgering. In Krimpen aan den IJssel
kunnen inburgeraars terecht bij onze casusregisseur. We helpen bij het opstellen van een
persoonlijk plan voor inburgering en begeleiden de inburgeraar zo goed als we kunnen bij het
behalen van doelen. Zo willen we hem of haar alles geven wat nodig is om mee te kunnen doen in de
samenleving.
Heeft u hulp nodig bij uw inburgering? Bel ons of stuur een e-mail.

We ontmoeten u graag in uw wijk
U kunt ons vaak tegenkomen bij u in de buurt! Veel van de activiteiten in deze kalender organiseren
wij in samenwerking met onze wijkwerkers. Daarnaast komen we soms spontaan bij u aan de deur,
omdat we het fijn vinden om te vragen hoe het met u gaat. Of we ontmoeten u misschien bij onze
activiteiten tijdens de zomer- en winterprogramma's van KrimpenWijzer. Hoe dan ook: we
ontmoeten u graag!

Zo komt u met ons in contact
We helpen graag! Wilt u met de sociaal werkers van KrimpenWijzer in contact komen, dan
kan dat op de onderstaande manieren.
E-mail
Telefoon

welzijn@krimpenwijzer.nl
(0180 ) 51 75 90
(Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)

Bezoekadres

Gezondheidscentrum Krimpen
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen aan den IJssel

Website

www.krimpenwijzer.nl

Aanmelden of meer informatie?
U kunt ons Vrijwilligersloket bereiken op maandag, dinsdag of woensdag tussen 9.00 en
12.00 uur.
Telefoon

(0180 ) 51 58 40

Connect met ons op Facebook
Via onze Facebook pagina bent u als eerste op de hoogte
van aankomende activiteiten bij u in de buurt.
Zoek op 'KrimpenWijzer' of scan de QR-code hiernaast
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Zelf een goed idee?

Daar is altijd ruimte voor
Knutselen met kinderen, schilderen, filmavonden, eetclubs, spelletjesmiddag,
lotgenotencontact, samen vuil rapen of iets heel anders?
Heeft u een goed idee voor een activiteit voor de buurt? Wij helpen graag om
uw idee waar te maken. Neem contact op met KrimpenWijzer Team Welzijn
via:
E-mail: welzijn@krimpenwijzer.nl
Telefoon: (0180) 51 75 90

Kunnen we u ergens bij
helpen?
Dat doen we graag

U kunt bij KrimpenWijzer terecht voor al uw vragen en ondersteuning op het
gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien en alles wat hiermee
samenhangt.
We ondersteunen graag bij het zoeken naar mogelijkheden, waardoor u
vanuit uw vertrouwde omgeving zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunt
blijven meedoen aan de samenleving.
KrimpenWijzer is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op
(0180) 51 75 90 en per e-mail via
info@krimpenwijzer.nl.

Dit programma is onderhevig aan verandering, de meest actuele versie
staat op onze website: www.krimpenwijzer.nl. Twee keer per jaar maken
we de papieren versie compleet. Bel voor meer informatie met ons
Vrijwilligersloket.

