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ContourdeTwern
Wellicht heeft u reeds eerder in de lokale kranten
gelezen, dan wel op een andere wijze gehoord dat
het Meldpunt stopt met haar werkzaamheden in
Krimpen aan den IJssel.
Een andere (nieuwe) welzijnsorganisatie gaat de
werkzaamheden en projecten van het Meldpunt per
begin januari overnemen.

Vanaf 1 januari aanstaande is
ContourdeTwern de nieuwe
aanbieder van welzijns- en vrijwilligerswerk in Krimpen aan den
IJssel.
Ook het ouderenwerk, dat tot op heden door het Meldpunt is verzorgd,

Overigens treedt een aantal medewerk(st)ers die
nu nog werken voor het Meldpunt in dienst van de
nieuwe organisatie ContourdeTwern.
Nu reeds wordt er hard gewerkt om de overdracht
van de werkzaamheden goed te doen verlopen.
In onderstaand artikel stelt deze organisatie zich
alvast voor.

wordt vanaf die datum door ContourdeTwern uitgevoerd. ContourdeTwern
heeft als welzijns- en vrijwilligersorganisatie zijn wortels in Tilburg. De
organisatie heeft haar werkgebied
geleidelijk uitgebreid over MiddenBrabant en sinds 2010 in ZuidwestNederland: Dordrecht, de Rotterdam-

se deelgemeente Feijenoord en nu
dus Krimpen aan den IJssel.
Inzet vrijwilligers
ContourdeTwern is straks bereikbaar
in het Gezondheidscentrum Krimpen,
waar voorheen ook het Meldpunt zat.
Mevrouw Dymph Smeele is namens
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ContourdeTwern manager in Krimpen
aan den IJssel. Zij vertelt: “We zetten
ons in om ouderen zo lang mogelijk
thuis te kunnen laten wonen, met de
contacten en zorg die daarbij nodig zijn. Wij gaan natuurlijk uit van
de kracht en mogelijkheden van de
mensen zelf en van hun omgeving. In
deze tijd hebben vrijwilligers en mantelzorgers een heel belangrijke rol.
ContourdeTwern heeft ook daarom
hart voor vrijwilligers en jarenlange
ervaring in het vinden en bemiddelen
van vrijwilligers.”
Nader kennismaken
Daarnaast wordt ContourdeTwern
ook actief bij het loket in het Ge-

zondheidscentrum Krimpen en de
inlopen voor ouderen. “We kijken
ernaar uit om samen met de bewoners en vrijwilligers van Krimpen aan
de IJssel aan de slag te gaan”, zegt
Gon Mevis, directeur/bestuurder van
ContourdeTwern. “Er komt zeker nog
een gelegenheid om nader kennis
met elkaar te maken.”

Iedereen telt mee, iedereen doet
mee
Iedereen telt mee, iedereen doet
mee. Dat is de ambitie van ContourdeTwern. Samen met vrijwilligers en
bewoners bouwt ContourdeTwern
aan een vitale samenleving waarin ieder mens een goede start kan maken
en iedereen zoveel mogelijk meedoet.

Domotica
In het kader van langer zelfstandig blijven wonen kan domotica
een bijdrage leveren om dit veiliger en comfortabeler te maken.
Domotica staat voor elektronische
hulpmiddelen (woontechniek)
voor allerlei zaken in huis.
Meer weten?
Op 3 december jl. heeft wethouder
Hofstra een presentatiewand officieel
in gebruik genomen in Gezondheidscentrum Krimpen aan de Groenendaal waar u de woontechniek kunt
zien en uitproberen.
Bij de presentatiewand kunt u filmpjes bekijken die toepassingen van
woontechniek laten zien, o.a. draadloos comfort in huis, professionele
alarmopvolging en medicatiebegeleiding op afstand.
De domotica presentatiewand zal
later mogelijk op andere locaties
geplaatst worden.
Doe de test op www.huistest.nl of
www.domoticatoets.nl voor advies
over woontechniek.

Woontechniek aanschaffen?
U kunt woontechniek ten behoeve
van veilig en comfortabel wonen
kopen bij installatiebedrijven, bouwmarkten en doe-het-zelf-zaken. Voor
woontechniek ten aanzien van zorg
en welzijn kunt u terecht bij Vegro,
de Vierstroom en op internet.

Postkantoortje is verdwenen
De Post NL balie in de speelgoedwinkel in de Korf is kort geleden
gesloten.
Helaas zijn niet alle Post NL diensten
door anderen overgenomen. Wèl
kunt u de OV-kaart in het Servicepunt
(Jeroen) in de Korf opladen. Ook is
het mogelijk pakketten van DHL hier
te verzenden of op te halen.
Postzegels (ook de december zegels)
kunt u bij JUMBO in de Korf aan de
servicebalie kopen.

Indien u echte Post NL zaken wilt
doen, zoals een postpakket verzenden, dan moet u verder weg.
In het winkelcentrum Crimpenhof
kunt u daarvoor terecht bij AH, EMTÉ
of JUMBO, waarbij EMTÉ het ‘hoofdkantoor’ is.
Het seniorenplatform heeft de vestiging van JUMBO in de Korf gevraagd
te overwegen of zij Post NL in hun
service kunnen meenemen. Dit is nog
in behandeling.

Actief deelnemen aan projecten voor senioren...?
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Burgernet, een middel om de veiligheid in de eigen buurt te bevorderen

Wonen en leven in een veilige
omgeving is belangrijk. Gemeente
en politie werken dagelijks aan
de veiligheid op straat. Zij werken
daarbij liefst nog beter samen
met de bewoners in buurten en
wijken. Een belangrijk hulpmiddel
hierbij is het zogenaamde Burgernet dat elders is ontwikkeld en
landelijk (gefaseerd) wordt ingevoerd.
Sinds enige tijd doet ook onze gemeente samen met de andere gemeenten in de regio RotterdamRijnmond mee met Burgernet.
Wat is Burgernet en
hoe werkt het?
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en
politie om de veiligheid in de woonen werkomgeving te bevorderen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een telefonisch netwerk van inwoners uit de gemeente Krimpen aan
den IJssel die zich voor dit netwerk
hebben aangemeld.
Na ontvangst van een melding van
bijvoorbeeld een inbraak of een
vermist kind, wordt de politie op de
melding afgestuurd door de meldkamer van de politie. Bij een duidelijk
signalement schakelt de meldkamer
van de politie op hetzelfde moment
Burgernet in. De deelnemers van
Burgernet ontvangen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS.
In dit bericht staat bijvoorbeeld het

verzoek om uit te kijken naar een
duidelijk omschreven persoon of
voertuig. Als de deelnemer iets ziet
of hoort dat overeenkomt met dit
signalement, dan belt deze via 0800
0011 gratis naar de meldkamer van
de politie. Aan de hand van de door
de deelnemer(s) gegeven informatie
kan de politie gerichter zoeken door
bijvoorbeeld het zoekgebied te vergroten of te verplaatsen. Na afloop
ontvangen alle ingeschakelde deelnemers van Burgernet een bericht over
het resultaat van de actie.
Wanneer wordt
Burgernet ingezet?
Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken, waarbij een duidelijk
signalement beschikbaar is. Hierbij
kan men denken aan een heterdaad
situatie, zoals diefstal of inbraak,
doorrijden na een aanrijding, tasjesroof of geweld. Ook bij de vermissing
van personen kan Burgernet worden
ingezet.

in eigen buurt of wijk.
U kunt zich via de website www.
burgernet.nl direct aanmelden als
deelnemer. Als u geen internet heeft,
kunt u zich ook via een inschrijfformulier aanmelden. Aanmelden kan
alleen als u nummerherkenning heeft
op uw mobiele of vaste telefoon.
Wilt u meer weten?
Beschikt u over internet, dan vindt u
op www.burgernet.nl het laatste
nieuws, een overzicht van de Burgernetacties en veel gestelde vragen en
antwoorden. Ook kunt u hier, nadat
u zich als deelnemer hebt aangemeld, inloggen en uw persoonlijke
gegevens aanpassen. Zoals het wijzigen van uw adresgegevens of aangeven dat u op bepaalde tijden niet
beschikbaar bent voor acties, omdat
u bijvoorbeeld op vakantie bent of
niet ’s nachts gebeld wilt worden.

Aanmelden voor Burgernet
Hoe meer inwoners van de gemeente
bereid zijn deel te nemen aan Burgernet des te groter is de kans dat door
samenwerking tussen politie, gemeente en burgers bijvoorbeeld een
vermist kind snel wordt opgespoord
of een verdachte sneller wordt gepakt. Ook ouderen in onze gemeente
kunnen door deel te nemen aan Burgernet een zinvolle bijdrage leveren
aan het bevorderen van de veiligheid
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Het Seniorenplatform nam afscheid van haar voorzitter
Na zeven jaar voorzitterschap
heeft Ger van der Kruijt afscheid
genomen van het Seniorenplatform. Tijdens een genoeglijk samenzijn werd dit voorzitterschap
op plezierige wijze afgerond.
Ger van der Kruijt was vanaf het
prille begin onafhankelijk voorzitter van het platform.
Hij heeft in al die jaren ruim 70
vergaderingen voorgezeten en deed
dit steeds op een uiterst ontspannen manier. Ruimte voor een ieder
was zijn parool, immers allen zijn
vrijwilligers die hun tijd en energie als
zodanig inzetten voor het belang van
de senioren in onze gemeente. Dat er
dus vaak lang werd vergaderd was de
weerslag van de ruimte die werd gegeven. Eén van de nieuwe leden van
het platform waardeerde met name
het geduld waarmee de samenhang
der dingen door de voorzitter werd
uiteengezet; maar zijn voorzitterschap
kenmerkte zich met name door de
zoektocht naar de gemeenschappelijke belangen van en voor ouderen in
onze gemeente.
Dit beleid ontwikkelde zich in de
loop der jaren waarbij de stem en de
richting aangegeven door de voorzitter zich steeds kenmerkte door de
woorden: ongebonden, integer en
eigen verantwoordelijkheid.
Vele adviezen van het seniorenplatform aan Burgemeester en Wethouders volgden in die jaren; de beginjaren van de vele veranderingen waar
wij allen nu middenin zitten. Ger had
voordeel van zijn eerdere functies
waarbij hij reeds eind jaren negentig
van de vorige eeuw gedachten en
plannen ontwikkelde voor de aanpak
van met name de ouderenzorg. Zo
stond hij in die tijd al aan de basis van
de ontwikkeling die later (na zijn pensionering) leidde tot de planning en
bouw van het Facet 1,2 en 3. Het was
dus voor de hand liggend dat Ger van

der Kruijt namens het platform deelnam aan de stuurgroep Woon-ZorgZonering. Gezien de onafhankelijke
positie van het voorzitterschap en
het platform was dit een adviserende
positie, maar dat betekende niet ‘zonder enige betekenis’. Integendeel, zijn
inbreng gedurende al die jaren werd
door de stuurgroep als zeer waardevol bestempeld.
Naast het afscheid van Ger heeft het
Seniorenplatform tijdens deze gelegenheid ook afscheid moeten nemen
van Ben Koffijberg, die om persoonlijke redenen als lid van het platform
is gestopt.

pij als gevolg van de visiewijziging
van de centrale overheden/de regering. Een wijziging van wonen, zorg
en welzijn naar meer eigen kracht

Krimpens Glans en Kans
De stuurgroep Woon-Zorg-Zonering
was het laatste jaar reeds omgedoopt
tot Woonservice, een erkenning van
de veranderingen in de maatschap-

Actief deelnemen aan projecten voor senioren...?

55+

SENIOR
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

en verantwoordelijkheid. Het was
dus zeer op zijn plaats dat Ger van
der Kruijt als laatste ‘optrad’ bij de
afronding van het programma tijdens
een feestelijk symposium op donderdag 14 november jl. in het Facet. Dit
symposium keek terug op de bijna 10
jaar visie-ontwikkeling op het gebied
van wonen, zorg en welzijn in onze
gemeente. Dat dit juist in het Facet
plaats vond was een leuke bijkomstigheid voor Ger van der Kruijt gezien
zijn komende afscheid.
Mocht u belangstelling hebben voor
de uitgave die tijdens dit symposium
werd uitgereikt dan is deze
(beperkt) verkrijgbaar bij de gemeen-

te of middels een briefje naar het
seniorenplatform, Postbus 311, 2920
AH, of een mail naar info@seniorenkrimpen.nl
Wij sturen het gratis op zolang de
voorraad strekt.

stichting Meldpunt en haar opvolgers, QuaWonen, Havensteder, SOR,
Vierstroom, De Zellingen, Lelie
Zorggroep, Pameijer, Philadelphia
Zorg, Seniorenplatform, Zorgkantoor
Achmea Rotterdam.

Woonservice in de toekomst
Overigens zullen de partners in de
Woonservice elkaar niet uit het oog
verliezen. Onder regie van de gemeente wordt het werk voortgezet,
want er is nog veel te doen bijv.
rondom Crimpenersteyn, de Prinsessenflats, de centrumvisie etc.
De partners van Woonservice zijn: de
gemeente Krimpen aan den IJssel,

Vacatures in het
Seniorenplatform:
Uiteraard heeft het platform ondanks
recente toetreding van leden nog
twee vacatures waaronder die van
voorzitter. Informatie over deze vacatures kunt u krijgen van de secretaris
Thom. S. Bakker.

De nieuwe rotonde bij de Korf.
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Nieuwe behuizing huisartsenpost in het IJsselland ziekenhuis
Wanneer u ’s avonds of in het
weekend een huisarts nodig heeft
kunt u terecht bij de huisartsenpost in het IJsselland ziekenhuis.
Deze post was tot voor kort gevestigd
in containers op het buitenterrein,
maar sinds kort is die te vinden naast
de Spoedeisende hulp, via dezelfde
ingang.
De ingang bevindt zich aan de rechterkant van het gebouw. Wanneer u
‘Spoedeisende hulp’ volgt komt u er
vanzelf.

PCOB 25 jaar
Onlangs heeft het PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)
haar jubileumdag gevierd. Over
belangstelling voor deze dag mocht
de PCOB niet klagen.
Het Tuyterplein werd gekleurd door
de klanken van het shantykoor De
IJsselmannen èn de zwierende rokken
van de dansende dames van de PCOB;
muziek maakt vrolijk en de zon deed
die dag de rest.
In de Tuyter waren korte presentaties
over o.a. de historie van de Krimpenerwaard en over vakantietrips naar verre
oorden. Er was een behoorlijke variëteit
van kraampjes waar velerlei producten
gekocht konden worden. Ook waren er
kraampjes waar informatie verkregen

kon worden over een groot scala van
zorgaanbieding.
Het doel van deze feestelijke dag, dat
oud en ook jong elkaar zouden ontmoeten, mag zeker geslaagd genoemd
worden.

Het Seniorenplatform feliciteert de
PCOB met dit jubileum en wenst hen
toe dat zij ook in de toekomst een
grote bijdrage zullen blijven leveren in
de activiteiten voor de senioren van de
krimpense samenleving.
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In gesprek met Maud de Rooij, manager Het Facet Plein
Het nieuwbouwproject Het Facet
werd eind 2012 volledig afgerond.
Het kloppend hart van Het Facet
is Het Facet Plein, trefpunt voor:
basisschool Het Kompas, de buitenschoolse opvang, de polikliniek
van het Havenziekenhuis, fysiotherapie, verpleeghuis Tiendhove,
de dagbesteding van Pameijer, de
bewoners van Facet 2 en Facet 3,
maar ook voor de wijk. Kortom,
genoeg redenen om eens een
gesprek aan te gaan met Maud de
Rooij, de manager van Het Facet
Plein en na te gaan of daar al veel
te beleven valt.
Dat was niet tegen dovemans oren
gezegd.
Brasserie Het Facet Plein
Maud stelde zich voor als manager
van de brasserie van Het Facet Plein.
Haar ambitie: Het Facet Plein als een
bruisend hart waar het goed toeven
is onder het genot van een drankje en
een hapje of een compleet verzorgde
maaltijd. En gezegd moet worden, ze
heeft al flink wat stappen gezet om
die ambitie waar te maken.
Er is een nieuwe chef-kok André die
een nieuwe menukaart heeft samengesteld en dat biedt voldoende variatie: diverse dagschotels, verse broodjes, snacks, pannenkoeken. Via het
selfservice-systeem maakt de bezoeker

zijn of haar keuze.
De brasserie is 7 dagen in de week
geopend. Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur (donderdag
zelfs tot 19.30 uur) en in het weekend
van 10.00 tot 15.00 uur.
De keuken is open tussen 11.00 en
16.00 uur, in het weekend tussen
11.00 en 15.00 uur.
Ook voor vergaderingen, verjaardagsfeestjes en andere bijzondere gelegenheden weten de mensen Het Facet
Plein inmiddels te vinden.
Gastvrijheid
Er is volop gelegenheid te vertoeven
op Het Facet Plein onder het genot
van een kopje koffie of drankje. Voor
allerlei activiteiten is het plein een
ontmoetingspunt: als start- en eindpunt van een wandel- of fietstocht,
een schaaksoos, vriendenclubje of een
aantal buurtbewoners, kortom alles
waarvoor de tafeltjes op het plein te
benutten zijn.
Ook voor Line Dance, I-pad lessen,
kerkdiensten, een Alzheimercafé of
het huren van afzonderlijke ruimten
kan men op Het Facet Plein terecht. En
daar wordt volop gebruik van gemaakt.
Vermeldenswaard is ook de goede

band met de Molukse gemeenschap
in de buurt. In samenwerking met Het
Facet heeft zij van een aantal activiteiten iets speciaals weten te maken.
Boodschappendienst
Een aantal bewoners in de omgeving is
aangewezen op een volledig zorgpakket thuis. Zij kunnen gebruik maken
van ‘Zorgboodschap’, een dienstverlening vanuit Het Facet. Tweemaal per
week worden de boodschappen dan
thuis bezorgd. Van kruidenierswaren
tot complete maaltijden. Ook andere
mensen, die niet in staat zijn zelf de
dagelijkse boodschappen te doen,
kunnen gebruik maken van deze vorm
van dienstverlening.
Informatie
Het is verheugend te constateren dat
Het Facet Plein voor allerhande activiteiten voor steeds meer bewoners
een aangename ontmoetingsplek is
geworden.
Mensen, die behoefte hebben aan
meer informatie, kunnen contact opnemen met:
Manager van Brasserie Het Facet Plein,
Maud de Rooij, tel. 0180-442101
Brasserie Het Facet Plein, tel. 0180442103
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Klussenservice

INFORMATIE:
WWW.SENIORENKRIMPEN.NL

INFORMATIE:

Website Seniorenplatform
WWW.SENIORENKRIMPEN.NL
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Om u maximaal te blijven informeren,
een duidelijke
Wilt u de Nieuwsbrief blijvend ontis het Seniorenplatform ook op interte maken zonder al te veel toeters en
vangen en staat u nog niet op de
net te vinden:
bellen. Een website die niet regelmatig
verzendlijst, neem dan contact op met
www.seniorenkrimpen.nl. U kunt daar
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over het Seniorenplattelefoon: 0180-521072.
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