
Verslag 152e vergadering van 25 januari 2022 

Aanwezig: Mathieu, Fred, Anke, Christa, Willie, Jose, Emilie, Dika, Ties 

Afwezig: Cor 

1. opening door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 

2. Notulen van de 151e vergadering en actielijst. 

Punt 2:  Notulen van 26 november 2021 moet zijn: notulen van 26oktober. 

Punt 3:  -De dag van de Mantelzorg moet zijn: week van de mantelzorg 

   - Schrijfwijze Synerkry  moet zijn: Synerkri 

   - om een gezamenlijk programma maken moet zijn: een gezamenlijk           

programma te maken 

 -  schrijfwijze restaurant Krimpenaar moet zijn: Crimpenaar 

Punt 4: - een bijdrage heeft geleverd moet zijn: hebben geleverd 

Pag. 3:   aktielijst:     

- Gecancelde bijeenkomst Veiligheid wordt 6 april  

3. Mededelingen en ingekomen stukken.  

- Marianne Schipper is de opvolgster van Sabine betreffende mantelzorg.    

Laten we haar een keer uitnodigen, als ze voldoende is ingewerkt.  

Op 8 februari:  ’s morgens in de buurtkamer Gouden Regen 

kennismakingsbijeenkomst voor mantelzorgers met Marianne Schipper. 

- advies sportnota staat op de website. 

- Krimpenwijzer: de boot voor vluchtelingen is nog niet gearriveerd. Oproep 

voor vrijwilligers.  

- verslag over de belbus: goed verslag. 

Seniorenplatform is mede initiatiefnemer geweest. In het gesprek is door de 

belbus niet verteld dat het Seniorenplatform de eerste jaren behoorlijk heeft 

gesubsidieerd. Belbus wordt niet gereden op zondag. Er wordt nog gekeken of 

de belbus bij een programma in de Tuyter wel kan rijden. 

- Verslag buurtschouw Boveneind: je hoort nog wel over klachten dat via de 

website van de gemeente een klacht moet worden gemeld. 

Dit klopt niet! Je kunt ook een klacht telefonisch doorgeven! 

- Toilet Middenwetering: is geplaatst maar nog niet aangesloten. Is 

rolstoeltoegankelijk! Mathieu laat weten wanneer de opening/ingebruikname 



is. Graag zoveel mogelijk aanwezig zijn. Jo en Willemjan zullen uitgenodigd 

worden. Mathieu houdt contact met Dorie Bakker. 

Nagekomen berichten: 

- Ontwikkelingen Fijn Thuis 19 januari 2022:   

Alle stukken zijn gereed en becommentarieerd. Opmerkingen worden nog 

verwerkt. 

Er is subsidie gekregen van gemeente. Doel is om het tweede kwartaal te 

starten. Nieuwe mensen worden geworven. Is in praktijk leeftijdsloos. 

Belangrijkste doelgroep  rond 65 jaar, m.n. over de derde levensfase.  

Mathieu stuurt alle stukken op over Fijn Thuis gesprek.   

- afscheid van Ellen van Pelt. Ze is helaas nog niet hersteld. Voorlopiger neemt 

een ZZP-er de taken over. 

4: Woonzorganalyse. 

Gaat naar tevredenheid. De gewone ouderen worden niet genoemd, alleen 

ouderen met problemen. Ook aandacht gaan besteden aan ouderen zonder 

problemen. O.a. doorstromen naar levensloopbestendige appartementen. 

Doel: welke woonzorg heeft iemand nodig. In welke woonzorg moet nog 

worden voorzien of aangevuld. 

Conceptrapport analyse wordt rondgestuurd. Eind maart moet de 

woonzorgvisie klaar zijn inclusief de enquêtes onder de bewoners en 

stakeholders. 

5: Ontmoetingscentrum Dementie. 

Werkgroep heeft enkele aanbevelingen gedaan. Deze worden verwerkt in een 

advies aan Irma. Werkgroep zou graag een respijthuis in Krimpen hebben. 

Respijthuis: vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook thuis. Respijtzorg is 

geregeld. Zie brochure: vervangende zorg voor mantelzorgers. 

In het recente verleden is een burgerinitiatief ondersteund om een respijthuis 

op te richten. Maar is door gebrek aan professionaliteit van de initiatiefnemers 

niet door gegaan.  

Het Alzheimer café heet voortaan: Alzheimer trefpunt. 

Dagopvang is nu als volgt geregeld.  

Fase 1:  de dagopvang in de Tuyter van 9:30 uur tot 16:00 uur: goed                               

georganiseerd op maandag, dinsdag en vrijdag (via Zellingen).  

15 tot 18 personen.  

Fase 2: de dagopvang in Crimpenersteyn  



Zonodig zal/kan in de volgende fase opname in een verpleeghuis volgen. 

Er is ook nog een dagopvang in Facet: via Tiendhoven van de Lelygroep. 

6: Gesprek met de bibliotheek. 

Christa heeft gesprek gehad met bibliotheek over de dienstverlening aan 

ouderen. 

Bibliotheek maakt een vragenlijst om via een enquête de behoefte van ouderen 

aan dienstverlening in kaart te brengen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om 

een losse pagina met de Nieuwsbrief te verspreiden. 

Christa vraagt mogelijke input van ons.  

Wordt geagendeerd op de volgende vergadering naar aanleiding van het 

verslag van Christa. 

7: Seniorenplatform.  

- Jaarverslag activiteiten seniorenplatform 2021: goed verslag van de 

activiteiten 

- Financieel jaarverslag: door ziekte Cor naar volgende vergadering.          

- Prioriteiten: worden vastgesteld. 

- aandachtsgebieden op de website i.v.m. waar wij ons  als seniorenplatform  

mee bezig houden, zonder namen 

- Aanvraag Crimpenersteyn voor een rolstoel. In belangrijke mate onze 

doelgroep. Vandaar positief besluit. Betaling van 500 euro uit het Caiwayfonds. 

Nagaan op welke wijze stukje publiciteit.  

Aktielijst.  

- Jeu de Boulesbaan dug-out: Mathieu informeert naar de stand van zaken 

8: Rondvraag:    

- 4 februari is het wereldkankerdag 

- uitnodigen ambassadeur mobiliteit Corine Delger.  

- Christa: lokale alliantie veilig financieel ouder worden: Wie van ons gaat in de  

werkgroep? 7 maart gaan Mathieu, Jose en Ties naar die bijeenkomst.  

- het uitgestelde etentje kan weer. Christa prikt data via datumprikker. 

9. Sluiting. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor haar/zijn inbreng. 

Eerstvolgende vergadering: 22 februari 

  


