
Verslag van de 96ste vergadering van het Seniorenplatform 
29 september 2015 – De Tuyter 
Aanwezig: Arie Houweling Vz, Bep Bakker, Jo Schuurman, Patricia van Genderen, Emilie 
van der Kraan, WillemJan Schouten, Nellie Lindeman, Christa Huis in 't Veld 
Afwezig: Thom Bakker 
 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. aanwezig zijn Carolien van Geffen van Fundis en Michel Noorlander van de Gemeente. 
Ondervoeding d.w.z. slechte fysieke toestand door slecht voedingspatroon is een groeiend 
probleem. Fundis heeft een aanbod ontwikkeld voor preventieve voorlichting voor 
particulieren en instellingen. Welke rol kan het Seniorenplatform hierin spelen? 
Bijv. publiciteit in de Nieuwsbrief, op onze website, in het radioprogramma van de LOK. 
Het kan aan bod komen tijdens de huisbezoeken, bij de huisartsen m.n. de 
praktijkondersteuners, bij diverse activiteiten. Een presentatie krijgen we toegestuurd en 
nog meer ideeën zijn welkom. Het Seniorenplatform wil graag een bijdrage leveren en op 
de hoogte blijven. Arie neemt contact op.  
 
2. 
– Bij Openbare Werken is aandacht gevraagd voor de gevaarlijke schuine stoep achter 
Albert Heijn. Er zijn verbeteringen aangebracht binnen 1 week!. 
– een aantal van ons bezoekt de vrijwilligers filmavond op 26 november 
– De biljartvereniging vierde onlangs het 1-jarig bestaan van de door het Seniorenplatform 
mogelijk gemaakte traplift. Men heeft een vierde biljart aangeschaft. 
– vier projecten over 'eenzaamheid' zouden tijdens het Krimpen festival gepresenteerd 
worden. E.e.a. wordt nagevraagd want het Seniorenplatform wil deze projecten blijven 
volgen. 
– 10 december is er een bijeenkomst over 'huiselijk geweld', deze zal door een van ons 
bezocht worden. De datum is nog niet zeker. 
– 14 en 27 oktober zijn er wijkschouwen. Jo is aanwezig bij de schouw van de 27ste. 
 
4.  Het Krimpen Festival 
was zeer geslaagd. Er waren veel bezoekers en veel nieuwe abonnees voor onze 
Nieuwsbrief. Gemist werd een lijstje met concrete wapenfeiten, voor sommige bezoekers 
was de geboden informatie toch wat abstract. Ook een terrasje werd gemist.  
De 'Beweeggids' is gepresenteerd door onze voorzitter. Deze wordt naar alle Nieuwsbrief 
abonnees gestuurd. (1.250 adressen) 
 
5. de notulen van de 95ste vergaderingen worden besproken een aangepast. 
 
6. de plannen voor het radioprogramma op de LOK zijn in ontwikkeling. 
– er komen vaste programmaonderdelen 
– een programma wordt 3 x herhaald 
– er komt een programmaraad 
– onderwerpen aandragen 
– de marketing bijv. reclame op de Belbus, berichten in de streekbladen e.a. 
 
7. de huisbezoeken 
– de vragenlijst voldoet niet meer en wordt besproken door Jo, Bep en Patricia 
– de onderwerpen 'voeding' en 'eenzaamheid' zouden ook aan bod moeten komen 
– terugkoppeling naar de bezochte personen vindt plaats indien noodzakelijk 
– er komt overleg met Contour de Twern en de Gemeente. 



– er is behoefte aan ouderenbezoekers 
Aan ieder het verzoek de lijst kritisch te bekijken en opmerkingen door te geven. 
 
8. Communicatie over de nieuwe manier van afval ophalen; Thom Bakker gaat 
samenwerken met professioneel communicatiebureau. Er is veel onduidelijkheid m.n. bij 
ouderen. 
 
Rondvraag: 
– graag onderwerpen voor de laatste Nieuwsbrief van dit jaar doorgeven aan Thom. 
(Bijv. het preventief programma van Carolien van Geffen over 'ondervoeding'; de stoep 
achter AH; Het Seniorenplatform bezoekt de voorlichtingsavond over de herinrichting van 
de Parkzoom;  Stichting Zonnebloem) 
– Bij het Gezondheidscentrum is een moeizame verkeerssituatie. Er is aandacht voor en 
het is een tijdelijke situatie. 
– de maquette van het Prinsessenpark zag er heel goed uit. Er worden huur- en 
koopwoningen m.n voor ouderen gebouwd door HBU en Qua Wonen. Seniorenplatform 
volgt de vorderingen. 
– aandacht voor taxi-bedrijf Concreet. Vrijwilligers rijden tegen vergoeding in en om 
Krimpen, ook 's avonds. Folder in het Gezondheidscentrum. 
 
Volgende vergadering dinsdag 27 oktober 9.30 uur in de Tuyter. 
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