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Is hier in Krimpen nog genoeg te doen?
Platform versterkt met vrouwen die niet van stilzitten houden
Het Seniorenplatform Krimpen is
blij met drie nieuwe leden. Willie
van Leeuwen (70), Anke van der
Cammen (70) en José Tuerlings (61)
staan te popelen zich in te zetten
voor ouderen in hun woonplaats.
Tot hun spijt hebben ze de afgelopen
maanden nog maar weinig kunnen
betekenen voor het platform. Door corona ligt alles zo goed als stil. “Vergaderen doen we digitaal”, vertelt Anke
van der Cammen. “Dat werkt goed
hoor, maar elkaar zien is toch leuker.”
Ze voelt mee met ouderen. Die hebben
het moeilijk in deze tijd. Eenzaamheid
ligt op de loer. Daarom is ze actief in
een telefooncirkel. “Als belmaatje bied
ik ouderen een luisterend oor.”
Maatschappelijke betrokkenheid
Ook José Tuerlings vindt het fijn om
een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Als lid van de
Adviesraad Sociaal Domein, bestuurslid
van de Katholieke Bond van Ouderen

en ambassadeur mantelzorg zet ze
zich al geruime tijd in voor senioren en
kwetsbaren in Krimpen aan den IJssel.
Willie van Leeuwen zat acht jaar in
de gemeenteraad en is een bekend
gezicht in Krimpen aan den IJssel. “Ik
ben al wat ouder, maar achter de geraniums zitten is niks voor mij hoor.
Bovendien is er genoeg te doen, want
Krimpen aan den IJssel vergrijst in hoog
tempo en de jeugd trekt weg.” Ze wil
haar eigen netwerk benutten om, zoals
ze het zelf zegt, ‘zaken voor elkaar te
krijgen’.
Eén van die zaken is KrimpenWijzer beter op de kaart te zetten. Dat is nodig,
want het steunpunt is bij veel Krimpense ouderen nog onbekend. “Dat is
jammer!”, zegt José Tuerlings. “Je kunt
er echt met al je vragen terecht. Ze
helpen als je zorg nodig hebt. Wanneer
je je eenzaam voelt of als het bijvoorbeeld niet meer lukt om de tuin te onderhouden, kunnen ze ondersteuning
bieden via de inzet van vrijwilligers. Het
zou goed zijn als KrimpenWijzer meer
de aandacht krijgt.”
Expertise
Het Seniorenplatform
adviseert de gemeente
- gevraagd en ongevraagd - over allerlei
zaken die senioren
aangaan. José Tuerlings
hoopt dat het nieuwe
college gebruik blijft
maken van de expertise van de platformle-

den. Ze is positief gestemd. “We hebben al twee wethouders ontmoet en
de gesprekken met hen verliepen erg
prettig. Ze staan echt open voor onze
suggesties.”
De drie dames zijn het erover eens dat
het goed zou zijn als het Seniorenplatform wordt betrokken bij de nieuwbouwplannen voor Centrum-Zuid. Ze
hopen op een groene wijk met veel
levensloopbestendige appartementen.
“Dat is goed voor de doorstroming”,
zegt Willie van Leeuwen. Toch is ze
geen voorstander van de bouw van
alleen maar seniorencomplexen. “Het
zou juist goed zijn wanneer jongeren
én ouderen onder één dak wonen. Dat
zorgt voor levendigheid.”
José Tuerlings ziet graag mooie buurt-
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kamers komen in de nieuwe wijk.
Dat is een plek waar bewoners elkaar
kunnen ontmoeten. “Op verschillende
locaties in Krimpen heb je al van deze
buurtkamers. Je kunt daar meedoen aan
activiteiten en soms voor een paar euro
een warme maaltijd krijgen. Dat is zo’n
goed concept, want daarmee kun je met
name senioren uit hun isolement halen
en een stukje eenzaamheid bestrijden.”
Een leuk aanbod van activiteiten in De
Tuyter zou eveneens helpen, denkt Willie van Leeuwen. “Reizen is voor veel
senioren best wel een ding. Met name
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in het weekend stappen ze niet graag
in het openbaar vervoer en de belbus
gaat niet verder dan de gemeentegrens. Daarom zou het zo mooi zijn als
je hier in Krimpen aan den IJssel een
avondje uit kan. De Tuyter is een prima locatie voor voorstellingen, films
of een jazzmiddag. En je kunt voorafgaand een hapje eten bij eetcafé
De Crimpenaar.”
Sporten en bewegen
Als het gaat om sporten en bewegen
is er genoeg aanbod voor senioren.

Van valpreventie tot jeu de boules en
van walking football tot seniorengym:
er is voor elk wat wils. Toch weten
veel ouderen de weg naar de sportverenigingen maar moeilijk te vinden.
Dat moet veranderen. “Daar gaan
we het binnen het platform zeker
nog over hebben”, stelt Anke van der
Cammen.
Er is sowieso genoeg te doen voor deze
drie leden. Van Leeuwen: “Ons doel
is Krimpen leefbaar, groen en veilig te
houden voor senioren. Daarvoor gaan
we ons met hart en ziel inzetten.”

Praktijkondersteuner ouderenzorg
In de gemeente Krimpen aan den
IJssel wonen steeds meer ouderen.
De huisartsenpraktijken werken
daarom sinds enkele jaren gezamenlijk met één Praktijkondersteuner-Ouderenzorg (POH-Ouderenzorg). De POH-Ouderenzorg helpt
de huisarts bij het zorgen voor
oudere mensen.
Tijdens een huisbezoek wil de POHOuderenzorg graag van u horen hoe
het met u gaat. Als bepaalde dingen
niet zo goed gaan, dan kan de POHOuderenzorg daar samen met u iets
aan doen voordat er grote(re) problemen ontstaan.
Op deze manier willen de huisarts en
de POH-Ouderenzorg u ondersteunen.
Samen streven ze ernaar dat u zo lang
mogelijk op een prettige manier kunt
leven en zelfstandig kunt blijven wonen. U staat daarbij centraal.
Voor wie is de POH-Ouderenzorg?
De POH-Ouderenzorg is voor alle
inwoners in Krimpen aan den IJssel
vanaf 75 jaar die ondersteuning of
begeleiding van de huisarts en/of andere zorgverleners kunnen gebruiken
bij het zelfstandig wonen.
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Wat doet de PraktijkondersteunerOuderenzorg?
De POH-Ouderenzorg nodigt u uit
voor een gesprek. Dit gesprek vindt
meestal plaats bij u thuis, maar kan
ook plaatsvinden in de huisartspraktijk.
Samen met u probeert de Praktijkondersteuner uw vraag helder te krijgen
en na te gaan bij welke zorg of ondersteuning u baat heeft.
Hoelang duurt het gesprek?
Het eerste gesprek met de POHOuderenzorg duurt ongeveer 45 minuten.
Wat gebeurt er na het gesprek?
De POH-Ouderenzorg bespreekt de
uitkomsten van het gesprek met uw
huisarts. Zo blijft uw huisarts goed op
de hoogte hoe het met u gaat. Naar
aanleiding van het gesprek wordt bepaald of verdere begeleiding van de
POH-Ouderenzorg of inzet van andere
zorgverleners nodig is. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan een thuiszorgorganisatie, fysiotherapeut, diëtiste of welzijnsorganisatie in Krimpen
aan den IJssel.
Als de huisarts het nodig vindt u door
te verwijzen naar een medisch specia-

list, bijvoorbeeld omdat u minder ziet
of hoort, dan bespreekt de POH-Ouderenzorg dit met u.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact
op met de POH-Ouderenzorg,
Ellen van den Hoogen:
mailadres:
poh.ouderenzorg@gckrimpen.nl
tel: 06-27185938

Mevrouw E. v.d. Hoogen

Actief deelnemen aan projecten voor senioren...?
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Brief van de burgemeester
Geachte abonnees op deze nieuwsbrief van het Seniorenplatform,
Het kabinet heeft strengere maatregelen ingesteld. Deze
zijn niet leuk maar noodzakelijk om het coronavirus tegen
te gaan. Laten we er daarom met elkaar alles aan doen

1 oktober
2020
het aantal besmettingen omlaag te brengen.
Ik verzoek
u
daarom vriendelijk u serieus te houden aan de inmiddels
bekende regels.
Zie onderstaand schema.
Met vriendelijke groet, Martijn Vroom, burgemeester

Wanneer testen en in quarantaine?
Heb je klachten?
NEE

JA

Heb je naast milde coronaklachten ook last van koorts of
benauwdheid?

Kom je uit buitenlands risicogebied vanwege corona?
(oranje reisadvies)
NEE

JA

JA

Ben je een nauw contact
van iemand met
corona? (langer dan 15
minuten op minder dan
1,5 meter afstand)
NEE

Klachten die passen bij corona:
• verkoudheidsklachten (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn);
• hoesten;
• benauwdheid;
• verhoging of koorts;
• plotseling verlies van reuk en/of smaak
(zonder neusverstopping).

NEE

• Blijf thuis en laat je testen.
• Alle huisgenoten blijven
thuis (ook kinderen).

JA

Is de uitslag van de test
positief? (je hebt corona)

Je hoeft niet
getest te worden.

JA

NEE

Is de uitslag van de test
positief? (je hebt corona)

NEE

Je mag weer naar
buiten.

• Ga 10 dagen in quarantaine (ook kinderen).
• Kinderen t/m 12 mogen wel naar school, sport en opvang
als ze geen klachten hebben.
• Laat je testen zodra je klachten krijgt.

Blijf in quarantaine tot de 10
dagen voorbij zijn. Je kunt
namelijk nog corona ontwikkelen.

• Blijf thuis en laat je
testen.
• Huisgenoten zonder
klachten mogen wel naar
buiten.
• Kinderen van 0 t/m 4 en
basisschoolleerlingen die
alleen verkouden zijn
mogen naar school en
opvang. Ze hoeven niet
getest te worden.

JA

• Ga thuis in isolatie.
• Huisgenoten en nauwe contacten gaan 10
dagen in quarantaine. Ze laten zich testen bij
klachten.
• De GGD belt jou op om samen het bron- en
contactonderzoek te starten.
• Gebruik je de CoronaMelder-app? Dan kun je
met hulp van de GGD een anonieme melding
versturen om anderen te waarschuwen.

Meld u aan bij het Seniorenplatform: telefoon 522774 of info@seniorenkrimpen.nl
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Platform ‘Op Afstand Dichtbij’
Het begon in april op het hoogtepunt van de coronagolf met een
belletje van Sharon Tollenaar naar
Willy van Leeuwen, lid van het Seniorenplatform, en vervolgens naar
enkele andere mensen. Ze wilde
iets doen voor ouderen in Krimpen
tijdens de coronacrisis. De vraag
was simpel: of ze mee wilden doen.
Maar waaraan dan precies, wat heb je
in gedachten? Ze antwoordde: “Dat
weet ik niet. Dat zullen we samen
gaan ontwikkelen.” In dat geval wilden zij wel meedoen. En zo ontstond
het platform ‘Op Afstand Dichtbij’.
Binnen een week deden Willy van
Leeuwen, Hugo van der Wal. Corien
Delger-Vis en Kobus Boele mee; een
groepje mensen die graag iets voor
de inwoners van Krimpen wilden
doen. Om het te financieren werd een
crowdfunding gestart. Binnen korte
tijd werden veel donaties verkregen.
Op de voorgeschreven gepaste afstand
kwamen de leden wekelijks bij elkaar
om met elkaar spontane acties te bedenken. De eerste actie was ‘Balkonradio’.
Bij verschillende appartementsgebouwen zijn de mensen blij gemaakt met

vrolijke muziek. Bij Crimpenersteyn,
het Facet en de Zwaluwhof werden
aardbeien rondgedeeld, gedoneerd
door de groenteboer in de Olm en
natuurlijk met een spuitbus slagroom
van Albert Heijn erbij. Bij de Molukse
ouderen werd een bosje gerbera’s gebracht. Als kleine geste werd bij winkeliers, wier omzet flink was gedaald,
een pakje stroopwafels bezorgd.
Het mooiste dat tot stand kwam was
het krantje ‘het Krimpens Kwartiertje’. Dit kon worden opgezet en uitgebracht met de financiële hulp van
‘De Vrienden Van…’ en Arthur Bouw.
Zonder hun grote hulp was het nooit
gelukt!

Omdat de coronamaatregelen werden
versoepeld is gestopt met het maken
van het krantje. Maar de belangrijkste
reden was het zeer vele werk om een
uitgave voor elkaar te krijgen met louter vrijwilligers; in twee weken tijd een
krantje maken was bijna fulltime werk.
Ondanks de financiële steun en de
adverteerders konden de kosten niet
meer worden gedekt.

Geen van de leden had ook maar
enige journalistieke ervaring. De leden zeggen nog steeds dat het hen is
overkomen. Het was loeihard werken,
elke twee weken een blaadje met
oude foto’s, recepten uit het kookboek
van Willy’s oma en leuke verhalen van
vroeger. Hierbij is ook veel hulp verkregen van de Historische Kring. Het
was enorm lachen geblazen om de
zelfbedachte woordzoeker in elkaar te
knutselen. Een van de leden ging hem
altijd als eerste oplossen om te controleren of het klopte.
Bij de eerste twee nummers was er
nog geen prijsje aan de goede oplossingen verbonden. Dat veranderde bij
de derde en vierde uitgave. De eerste
twee goede inzendingen uit deze
nummers werden beloond met een
pakketje oudhollands snoep, spontaan
aangeboden door de Candy Shop. Als
troostprijs voor de overige goede inzendingen van het derde krantje werd
een doosje aardbeien bij de inzenders
langsgebracht. De overige goede inzendingen van het vierde en laatste
nummer werden verrast met een zakje
oudhollands snoep.
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Het krantje kreeg de bijnaam ‘het
Krimpens Kwartetje’ omdat er vier
nummers waren verschenen.

30 Juni was een feestdag met een
ouderwets draaiorgel, dat de hele
dag muziek verzorgde; met name bij
Crimpenersteyn, het Facet en bij seniorencomplexen waren de bewoners
blij het draaiorgel te horen spelen. De
bewoners van de Zwaluwhof en de
kinderen van de naastgelegen school
waren enthousiast aan het dansen.
Alle bewoners genoten en klapten en
zwaaiden als waardering naar de orgelman.
In juli leek het COVID-19 virus iets teruggedrongen te zijn en de overheid
versoepelde de regels. Het platform
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‘Op afstand Dichtbij’ maakte ook pas
op de plaats. Het was vakantietijd,
maar er kwam ook een wisseling binnen de leden van het platform. Hugo
van der Wal werd in het nieuwe college wethouder en trad daarom terug.
Zijn dochter heeft zijn plaats ingenomen.
Nu er een tweede golf is zijn we weer
actief bezig met nieuwe acties. De
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week van 1 tot 8 oktober is uitgeroepen tot de week van de eenzaamheid.
Om hier even bij stil te staan hebben
we 150 waxinelichtjes beschikbaar
gesteld. Via de Facebookpagina van
het platform kon men een lichtje bestellen voor iemand uit haar of zijn
omgeving die wel een steuntje in de
rug kon gebruiken in deze nare tijd.
De lichtjes kon men afhalen bij de supermarkten Albert Heijn en de beide

Jumbo’s, boekhandels Kamerbeek en
Brugzicht en bij boer Bas. Hier is door
velen gebruik van gemaakt. Met dank
aan deze zaken die belangeloos hun
medewerking hebben gegeven als afhaalpunt.

dit kan familie zijn maar ook iemand
uit de naaste omgeving. Het kan langdurige intensieve ondersteuning zijn,
maar ook minder intensieve hulp aan
naasten in de thuissituatie of in een
instelling voor langdurige zorg. Als je
elke week voor iemand boodschappen
doet, wordt dat ook gezien als mantelzorg. Maar ook regelmatig bij iemand
op bezoek gaan, een luisterend oor
hebben, een spelletje doen, een wandeling maken. Herkent u zich hierin?
Twijfelt u? Geen probleem, bel of
mail het Steunpunt KrimpenWijzer.
KrimpenWijzer is een professionele
organisatie die u kan helpen met uw
vragen. Daar kunt u ook terecht voor
de volgende zaken:
• zij geven informatie, advies en
praktische ondersteuning;
• zij bieden u een luisterend oor;
• zij kennen het aanbod van zorg-en
hulpinstanties in Krimpen aan den
IJssel en omgeving, waardoor zij u
goed kunnen doorverwijzen als dat
nodig is;
• zij kunnen voor vervanging zorgen
als u eens weg moet, om welke
reden dan ook;
• zij organiseren contactbijeenkomsten en cursussen voor mantelzorgers;
• zij kunnen u als mantelzorger registreren en op de hoogte houden van

alle actuele informatie en activiteiten voor mantelzorgers door het
toezenden van de gratis Mantelzorgkrant (verschijnt 2x per jaar);
• zij bieden op of rondom de jaarlijkse nationale Dag van de Mantelzorg een lokaal programma aan,
als waardering voor alle Krimpense
mantelzorgers;
• via het Steunpunt kunt u ook in
contact komen met andere mantelzorgers, de zgn. Mantelzorgambassadeurs, die als ervaringsdeskundigen u kunnen ondersteunen.

Het platform Op Afstand Dichtbij gaat
weer met frisse moed de winterperiode
in op hun eigen wijze om de coronagolf, vooral voor ouderen, te verlichten.

Bent u mantelzorger?
“Mantelzorger? Ik? Nee hoor, ik
zorg ‘gewoon’ voor mijn partner.”
Zorgen voor een naaste is voor de
meeste mensen vanzelfsprekend.
Voor je partner, je ouders, je kind,
een vriend of vriendin die alleen
staat. Dat is toch normaal! Je doet
dit uit liefde en/of plichtsbesef of
vanuit sociaal oogpunt. Veel mensen beseffen niet dat ze mantelzorger zijn. Wanneer spreek je van
mantelzorger? De vraag zou ook
anders gesteld kunnen worden:
wanneer heeft u zelf door dat u
mantelzorger bent? Heeft u daar
wel eens bij stilgestaan?
Een mantelzorger verleent (langdurig)
ondersteuning aan een hulpbehoevende met (gezondheids)beperkingen;

Nieuwsgierig geworden of u mantelzorger bent of heeft u een vraag,
dan kunt u contact opnemen met het
Steunpunt via KrimpenWijzer, tel.
180-517590 of e-mail:
mantelzorg@krimpenwijzer.nl. Meer
informatie over mantelzorg kunt u
vinden op www.krimpenwijzer.nl,
www.mantelzorg.nl of via uw ziektekostenverzekeraar.
U houdt zelf de regie. Dat betekent niet
dat u alles zelf moet doen. Vraag op tijd
praktische ondersteuning aan familie,
vrienden of bekenden. Overbelasting is
een van de meest voorkomende gevolgen van het geven van mantelzorg. Zorg
ook goed voor uzelf! Want daar bent u
niet alleen zelf bij gebaat, maar ook degene aan wie u de mantelzorg verleent.

Meld u aan bij het Seniorenplatform: telefoon 522774 of info@seniorenkrimpen.nl
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Ouderen in coronatijd

Wat kan de huisarts betekenen?
Voor iedereen is deze coronatijd een
moeilijke periode. In het bijzonder is
het voor onze senioren zwaar. Bij besmetting met het coronavirus lopen
zij niet alleen meer risico ernstig ziek
te worden, maar ook liggen vereenzaming, verdriet en depressie op de loer.
Het niet meer kunnen zien van dierbaren en vrienden wordt ervaren als een
groot gemis. Eenvoudige dagelijkse
contactmomenten zoals boodschappen doen en een praatje met de buren
zijn een stuk lastiger geworden. Dit
alles is voor ons huisartsen iedere dag
duidelijk merkbaar.
6

Tijdens de eerste golf
viel het aantal besmettingen in onze
regio gelukkig mee.
De problemen waren toen vooral de
onbekendheid met
het virus en het isolement waar met name
oudere mensen in
terecht kwamen door
de noodgedwongen
maatregelen van onze
overheid. Nu behoort
onze regio tot een
van de meest getroffen gebieden van het
land.
Iedere dag zien we
het aantal positief
geteste coronapatiënten in onze praktijken
stijgen. Gelukkig worden de meesten van
hen nauwelijks ziek.
Echter, een kleine
groep kwetsbaren,
voornamelijk ouderen,
wordt wel ernstig ziek
en loopt zelfs risico
te overlijden aan de
gevolgen van het
coronavirus. Terwijl
de ziekenhuizen volstromen met coronapatiënten en de niet-spoedeisende
zorg moeten afschalen, proberen wij
huisartsen de alledaagse zorg zo goed
mogelijk te blijven aanbieden. Hiervoor
hebben wij gescheiden spreekuren in
het gezondheidscentrum gemaakt. Na
een telefonische coronatriage bepaalt
de assistente of u gewoon veilig naar
de huisartsenpraktijk op de eerste verdieping kunt gaan. Bij verdenking op
een mogelijke corona-infectie wordt u
gezien in onze speciale corona-unit op
de begane grond. Bent u niet in staat
naar de praktijk te komen dan kunnen we u nog steeds thuis bezoeken

al dan niet in beschermende kleding.
Alleen als het voor u mogelijk is zullen we gebruikmaken van moderne
communicatiemiddelen zoals e-mail en
beeldbellen.
Hoe de toekomst eruit zal gaan zien is
nog onduidelijk. In tegenstelling tot de
eerste golf die een korte piek was, lijkt
deze golf veel langer te gaan duren,
misschien wel de hele winter. Gelukkig
is er een aantal lichtpunten aan de horizon. Het aantal nieuwe besmettingen
neemt door de coronamaatregelen de
laatste week weer langzamerhand af.
Er is een forse uitbreiding van de testcapaciteit waarbij nu ook sneltesten
beschikbaar komen die na een kwartier
een uitslag geven. Hierdoor kunnen
we sneller maatregelen nemen om verdere verspreiding van het virus tegen
te gaan, waardoor iedereen weer wat
meer bewegingsvrijheid krijgt. Door
meer kennis in de ziekenhuizen kan
een groter deel van de coronapatiënten
beter behandeld worden en is er een
kleinere kans op de intensive care te
belanden. Goede hoop hebben we dat
er binnen niet al te lange tijd een werkend vaccin beschikbaar komt. Vooralsnog blijven voorzichtigheid en naleving
van de coronamaatregelen geboden!
Mocht het nodig zijn, aarzel dan niet
hulp te vragen. Voor medische zaken
kan dat altijd bij uw huisartsenpraktijk,
waar ook praktijkondersteuners voor
de geestelijke gezondheidzorg en een
speciale praktijkondersteuner voor
ouderen aan verbonden zijn. Voor een
luisterend oor en hulp bij een groot
aantal niet-medische problemen die
ouderen kunnen ondervinden in deze
moeilijke tijd kunt u contact opnemen
met KrimpenWijzer onder telefoonnummer 0180-517590. Zie ook hun
website www.krimpenwijzer.nl
Heb vertrouwen en hou vol!
Ronald Wit, huisarts
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Helaas zitten we nog steeds in de coronacrisis. En dat zal naar verwachting
nog even duren. Allerlei nieuwe namen schieten voorbij: intelligente lockdown, algehele lockdown, alcoholslot,
avondklok. Knap vervelend, maar de
gevolgen zijn nog vervelender; natuurlijk voor de economie en mogelijk komen er vele werklozen. Maar ook sociaal: minder contacten, eenzaamheid,
angst, niet naar buiten durven, afstand
houden, mondkapje, minder reisbewegingen, beperkingen vakantie, beperkt
museum- en theaterbezoek etc. Maar
het heeft ook een goede kant. Of
‘goed’ het juiste woord is laat ik in het
midden, maar wat zijn we toch een
sociale gemeenschap. Van alle kanten
wordt in Krimpen naar elkaar gekeken
of geholpen: boodschappenservice,
belmaatje, met alleenstaanden wandelen, klusjes opknappen, noem maar
op. Alles goed georganiseerd door
KrimpenWijzer of door andere maatschappelijke en kerkelijke organisaties.
Een van de leukste activiteiten was
het (spontaan) ontstaan van het
‘Platform Op Afstand Dichtbij’, met
onder andere balkonradio, balkongym
en draaiorgel, om er enkele te noemen. Een initiatief waarover in deze
Nieuwsbrief uitgebreid is geschreven.
Lof voor de initiatiefnemers maar ook
voor de bedrijven die de activiteiten
belangeloos financieel ondersteunden.
Gelukkig gaat dit platform deze winter
weer verder.
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Goed doen is goed volgen: na de eerste ‘balkonradio’s’ werd dit initiatief
overgenomen door families waarvan
een oudere erg moeilijk naar buiten
kon gaan, geen bezoek mocht ontvangen etc. Vooral was het schrijnend als
er een verjaardag of andere festiviteit
niet door kon gaan. Ik zag regelmatig
voor seniorenappartementen mensen
staan die, met muziek of iets anders,
senioren verblijdden met hun activiteit om hen toch een beetje gevoel te
geven van feestvreugde, ondanks de
afstand. Blije gezichten alom.
Het Seniorenplatform heeft niet stilgezeten ondanks de beperkingen van
vergaderen. Eind juni verscheen onze
Nieuwsbrief. Deze stond vooral in het
teken van Wonen. Hierover hebben wij
een advies aan het college van B&W
uitgebracht. Dit in verband met de
onlangs verschenen Woonvisie. Na een
langdurig traject heeft de gemeenteraad het beleidsplan Sociaal Domein
2020-2021 vastgesteld. Het Platform
heeft hier intensief aan bijgedragen
in het voortraject en ook advies over
uitgebracht. Op de valreep van deze
Nieuwsbrief heeft het platform een
positief advies uitgebracht over het
voornemen voor gratis openbaar vervoer. Dit voor senioren 67+ met een
inkomensgrens gebaseerd op 120%
van het sociaal minimum.
In de begroting 2021 is het toilet bij
de speeltuin in het Middenweteringpark opgenomen, mede dank zij een

forse bijdrage van het Seniorenplatform en Qua Wonen. Daar is langdurig voor gelobbyd richting gemeente.
Gaat het er nu echt komen? Het zou
een mooie nagedachtenis zijn aan
Thom Bakker, de grote animator voor
deze voorziening.
De afgelopen tijd is ook aandacht
besteed aan de verdere invulling van
het Sportakkoord. Zie de Nieuwsbrief
van juni. Een van de ideeën waar we
ons voor inzetten is een inrichting van
het Middenweteringpark om meer
(spontaan) te kunnen sporten. De
paden liggen er en kunnen geschikt
gemaakt worden voor hardlopen.
Langs de Middenwetering kan fitnessapparatuur geplaatst worden, zoals
je vaak in zuidelijke Europese landen
ziet. Het toilet wordt dan door meer
mensen gebruikt. Maar het zou ook
een bijdrage kunnen leveren aan het
voorkomen van drugsgebruik omdat
het er te druk wordt. Dan is ook de
burgemeester blij!
In dit nummer veel over corona; ook
uw gezondheid gaat ons ter harte.
Uw veiligheid is minstens zo belangrijk. In de volgende nieuwsbrief zullen
wij daar weer op terugkomen omdat
steeds nieuwe wegen worden gevonden om mensen op te lichten. In
vorige nieuwsbrieven (29, 30, 32, 33)
is ook al een breed palet aan artikelen
over veiligheid opgenomen. Zie ook
onze website
www.seniorenkrimpen.nl

Meld u aan bij het Seniorenplatform: telefoon 522774 of info@seniorenkrimpen.nl
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Website Seniorenplatform
Om u maximaal te blijven informeren,
is het Seniorenplatform ook op internet te vinden:
www.seniorenkrimpen.nl. U kunt daar
van alles vinden over het Seniorenplatform, zoals samenstelling, taakverdeling en notulen. Er is naar gestreefd

Nieuwsbrief ontvangen?
een duidelijke en inhoudelijke website
te maken zonder al te veel toeters en
bellen. Een website die niet regelmatig
ververst wordt, verliest zijn waarde.
Daarom krijgt het regelmatig onderhoud extra aandacht.

Dit nummer is toegezonden aan alle
adressen die aan het Seniorenplatform
zijn opgegeven.
Wilt u ook de (gratis) nieuwsbrief
ontvangen? Laat het ons weten via
postbus 311, 2920 AH Krimpen aan
den IJssel, of via het mailadres op onze
website www.seniorenkrimpen.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van het Seniorenplatform en de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Redactie:
Interview:
Foto’s:
Opmaak en druk:
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Namens het Seniorenplatform: Christa Huis in ’t Veld, Cinthus van Keulen, Mathieu Baltissen, Cor Kraak
Namens de gemeente: Irma Remeeus
Floris Bakker
Cinthus van Keulen, e.a.
Verloop drukkerij, Alblasserdam

