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•  Medewerker
 intern transport, 
huishouding en textiel

• Verpleegkundige
• Verzorgende IG

Opleidingsmogelijkheden
voor diverse functies.

Kijk op: 
www.zellingen.nl/vacatures

Je bent geweldig,
een kanjer, een baken.
 
Wat jij waarmaakt
moet geschreeuwd van de daken.
 
Al zijn ze onzichtbaar
en hoor je ze zelden:
 
voor De Zellingen  
zijn onze medewerkers helden.



Voor u ligt een nieuwe editie van de krant Kracht 
van Krimpen. In de vorige krant kon u al meer 
lezen over de projecten ‘Ontmoeten en 
Verbinden’. Zo is Inloop de IJssel er voor alle 
mensen die kanker hebben (gehad), naasten, 
mantelzorgers en/of nabestaanden. Bij het 
project Bakkie Doen komen mensen met een licht 
verstandelijke beperking bij elkaar om gezellig 
samen te praten, te knutselen en/of spelletjes te 
doen. Samen 1 tegen Eenzaam is gericht op het 
creëren van ontmoetingen in de verschillende 
wijken en het in kaart brengen van de activiteiten 
in Krimpen. Aan de hand van telkens een ander 
thema kunt u bij het Café van Toen en Nu 
herinneringen ophalen en praat u met de 
bezoekers van het café over toen en nu. Hoe gaat 
het met deze projecten? Dit staat op pagina 10 en 
11.

In deze krant leest u meer over het project ‘Kracht 
van Krimpen, vanuit Autisme bekeken’. Daarbij 
wordt in kaart gebracht waar mensen met autisme 
tegenaan lopen en hoe we daar in Krimpen op in 
kunnen spelen. Daarnaast geeft Erin als Krimpens 
Maatje iemand aandacht die een steuntje in de 
rug nodig heeft: Celina. Erin en Celina vertellen 
hun ervaringen in deze krant. Als u op een andere 
manier iemand wilt helpen, kan dat via 
WeHelpen. WeHelpen is een online 
‘vacaturebank’ voor het vragen én het aanbieden 
van hulp. Op pagina 15 staat  meer over dit 

initiatief. Ook biedt de KrimpenWijzer hulp en 
ondersteuning aan Krimpenaren.

Elke Krimpenaar kan terecht bij de 
KrimpenWijzer 
Procesregisseur van de KrimpenWijzer, Liesbeth 
Joziasse kan het niet vaak genoeg benadrukken: 
“We zijn er voor alle Krimpenaren, van jong tot 
oud, met vragen over welzijn, zorg, opvoeden en 
opgroeien. Daarnaast bieden we steun aan alle 
mantelzorgers en vrijwilligers die in Krimpen zorg 
verlenen. We bieden hulp en ondersteuning op 
maat. Heel belangrijk is dat we niets zonder 
medeweten en toestemming van inwoners doen. 
We staan naast onze inwoners en geven 
onafhankelijk advies om de weg te vinden in de 
sociale regelgeving. We starten in een gesprek 
altijd met een brede vraag: wat is er aan de hand? 
Daarna gaan we samen met de inwoner kijken 
hoe het verbeterd of opgelost kan worden.”

De medewerkers van de KrimpenWijzer bieden 
een scala aan hulp en ondersteuning. Zo geven ze 
trainingen aan kinderen en hun ouder(s)/
verzorger(s), begeleiden ze Krimpense Maatjes, 
geven ze mantelzorgers een steuntje in de rug en 
helpen ze mensen met het invullen van (digitale) 
formulieren, aanvragen en belastingaangiften. 
Ook het schoolmaatschappelijk werk op scholen 
gebeurt onder de vlag van de KrimpenWijzer. 
Daarnaast gaan medewerkers van de 

KrimpenWijzer op huisbezoek bij Krimpenaren 
van 75 jaar. Zij maken hen wegwijs in alle 
mogelijkheden die hen ter beschikking staan bij 
het ouder worden en het zelfstandig thuis kunnen 
wonen. Ook helpt de KrimpenWijzer inwoners 
met versterken van hun netwerk. Sociaal werkers 
hebben hierbij een belangrijke rol. Waarom? U 
leest het op pagina 19.

Kijk voor hulp en ondersteuning die de 
KrimpenWijzer biedt op de vernieuwde website: 
www.krimpenwijzer.nl. Ook bent u voor meer 
informatie van harte welkom bij de stand van de 
KrimpenWijzer op het Kracht van Krimpen 
Festival op 24 juni 2017 in De Tuyter, Hart van 
Krimpen.
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Uitgave van
Gemeente Krimpen aan den IJssel
I: www.krimpenaandenijssel.nl
T: 14 0180

Verzorgd door

I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00 

Oplage 
13.350 exemplaren

Tekst- en beeldredactie 
Gemeente Krimpen aan den IJssel

Digitale uitgave op 
www.themanieuws.nl

Concept en vormgeving 
ETT Media en Skitter

Druk 
Hoekstra Krantendruk Emmeloord 

juni 2017 

Overname van artikelen is alleen toege-
staan mits de gemeente Krimpen aan den 
IJssel hier toestemming voor heeft gegeven. 
ETT Media en de gemeente Krimpen aan 
den IJssel zijn niet aansprakelijk voor fouten 
en/of omissies in deze krant.

Deze krant online lezen?
Kijk op www.themanieuws.nl! Deze 
online versie van de krant maakt het 
mogelijk de berichten via social media te 
delen en linkt u door naar interessante 
websites. Ga direct naar de uitgave door 
de QR-code te scannen.

De KrimpenWijzer is er voor u



Lekker en sociaal lunchen,
vieren of vergaderen

maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur 
Patrijzenstraat 63, 2922 GN Krimpen aan den IJssel

2
e
 k

op
je

 k
of

fi
e
 g

ra
ti
s

✂

maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur 

WELKOM

d
es
p
ec

ia
lit
ei
t.
nl

Voor verpleegkundige en persoonlijke verzorging
Bekend met de sociale kaart van Krimpen

Zorgverlening in overleg met de cliënt
Ruime ervaring in de thuiszorg
Klein team van medewerkers
Cliëntgericht en wijkgericht

Gezondheidscentrum
Groenendaal 1
Krimpen aan den IJssel
T 0180 - 51 66 57
M 06 - 105 636 62

Verpleegkundige Thuiszorg

www.duozorg.net

www.actisjura.nl

Uw incasso altijd gratis geregeld

Vandaag beginnen met incasseren?

Dien online uw vordering in op
www.actisjura.nl

Last van 
onbetaalde facturen?



Kracht van Krimpen

Maria Huisman: “Het doel van het project 
‘Kracht van Krimpen; Vanuit Autisme Bekeken’ 
is om te kijken waar mensen met een Autistische 
Spectrum Stoornis (ASS) zoal tegenaan lopen 
en wat we daar met elkaar aan kunnen doen. De 
centrale vraag is: kunnen mensen met ASS nu 
voldoende meedoen in de maatschappij? Het 
antwoord is: nee!” Het project richt zich op 
mensen met ASS en hun omgeving. Die 
omgeving is heel breed: van gezinnen, scholen, 
bedrijven en openbaar vervoer tot 
sportverenigingen en vrijetijdsvoorzieningen. 
Bij het project zijn professionals en vrijwilligers 
van Krimpense organisaties, ondernemers, de 
KrimpenWijzer, het Krimpens Sociaal Team, 
scholen en sociale zaken van de 
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten 
betrokken. Vooral geldt: ‘mensen uit de 
Krimpense samenleving staan centraal’. 

Autisme Belevings Circuit: een eyeopener
Door te praten met mensen met ASS en hun 
naasten drong het besef door dat meer mensen 
zich ervan bewust moeten worden wat het 
betekent om ASS te hebben. Dat bewustzijn kan 
op diverse manieren worden vergroot. Zo is er 
vorig jaar een Autisme Belevingswandeling 
georganiseerd door een boswachter, die zelf 

ASS heeft. Aan de hand van de natuur kon hij 
duidelijk maken hoe hij de wereld ervaart en 
erop reageert. Begin april 2017 is een ‘Autisme 
Belevings Circuit’ georganiseerd waaraan 
onder andere mensen uit de zorg, het 
onderwijs, vervoersbedrijven, woningcorporatie 
en de gemeente meededen. De deelnemers 
waren enthousiast over hoe ze konden ervaren 
hoe het voelt als je te maken hebt met autisme. 
Een deelnemer zei: “Eigenlijk zou iedereen die 
iemand met ASS in zijn omgeving heeft hieraan 
moeten deelnemen. Echt een eyeopener.”

Obstakels tackelen
Marco Oosterwijk: “Omdat er onwetendheid is 
over autisme kunnen veel mensen met ASS niet of 
alleen met grote moeite en veel stress deelnemen 
aan de samenleving. Ze ervaren moeilijkheden in 
het onderwijs, in sportbeoefening en bij het 
vinden en houden van werk omdat ze niet 
‘standaard’ zijn. We moeten ons ervan bewust zijn 
dat “anders zijn de normaalste zaak van de wereld 
is”. Iedereen moet de kans krijgen om zijn of haar 
kwaliteiten te laten zien en mee te doen.” Maria 
Huisman vult aan: “We hebben een afbeelding 
laten maken, waarin aan de hand van het fictieve 
karakter Cass haar dag-, week- en jaarindeling 
doorgelopen wordt en waar de pijnpunten 

liggen.” Marco en Maria: “Die obstakels kunnen 
we alleen maar met elkaar tackelen: we willen naar 
een inclusieve samenleving.” Een grote hulp 
hierbij vormt het ambassadeursnetwerk, de 
mensen op de foto bij dit artikel. De 
ambassadeurs zijn mensen die ASS hebben of 
mensen met ASS in hun omgeving hebben en 
‘tolk’ durven te zijn. 

Goede voorbeeld
Het gesprek met Marco en Maria maakt 
duidelijk dat er wel wat moet gebeuren om van 
Krimpen een autismevriendelijke gemeente te 
maken. Tegelijkertijd zijn er ook al goede 
voorbeelden in Krimpen. Marco: “Een goed 
voorbeeld is FC Krimpen, een voetbalteam 
waarin zaken als competitie, instructie en 
begeleiding net even anders zijn, zodat 
kinderen met ASS ook mee kunnen doen.”
Door alle bestaande en nog te ontwikkelen 
initiatieven moet uiteindelijk het stigma, het 
taboe op autisme helemaal doorbroken 
worden. Verder is het belangrijk voor iedereen 
om in gesprek te blijven en steeds te vragen: 
Wat heb je nodig om mee te kunnen doen? en 
Wat is er wél mogelijk? 

5

Sinds vorig jaar mei loopt het project ‘Kracht van Krimpen, Vanuit Autisme Bekeken’. Be-
leidsmedewerker sociaal domein Maria Huisman en wethouder Marco Oosterwijk vertellen 
waarom dit project zo waardevol is. 

“Anders zijn is de normaalste 
zaak van de wereld!”

Ambassadeurs van het project 
‘Kracht van Krimpen Vanuit Autisme 
Bekeken’

Meer weten? 
Kijk dan op: www.krimpenaandenijssel.nl/
autisme of stel uw vraag per e-mail via: 
meedoen@krimpenaandenijssel.nl. 



PHILADELPHIA ZORG WEST

T 0800 - 0830  -  E west@philadelphia.nl  -  www.philadelphia.nl

Het beste uit jezelf

Omdat jij 
centraal 
staat
Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke organisatie voor mensen met een  verstan-
delijke beperking die zorg en/of onder steuning nodig hebben. Vanuit een christelijke 
visie willen wij eraan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking het beste 
uit zichzelf kunnen halen. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per 
week tot dagelijkse intensieve zorg, dagbesteding en begeleide werkvormen. 

In woonlocatie Tricolore in Krimpen aan den IJssel wonen 14 cliënten.   
Onze cliënten hebben een eigen appartement en ze zijn daar trots op.  
”Ik heb het reuze naar mijn zin”, zegt een cliënt. ”Mijn eigen plekje. Ik leer om dingen 
zelf te doen, zoals mijn appartement opruimen. Daar word ik blij van.  
De begeleiding helpt mij als het nodig is.”

Wilt u vrijwilligerswerk doen en onze cliënten onder steunen bij extra 
activiteiten? Dan ontmoeten wij u graag! 

•  Bespeelt u een muziekinstrument, wij zoeken nog mensen die muziek willen 
maken met de cliënten.

•  Houd u ook van wandelen en kleine uitjes, wij zoeken nog mensen die graag 
willen wandelen of kleine uitje met cliënten mogelijk maken.

U kunt contact opnemen met Pieta Hoogendijk, p.hoogendijk-zwijnenburg@
philadelphia.nl of Joke Meerveld, j.meerveld-vreugdenhil@philadelphia.nl

Nieuwsgierig naar de woonmogelijkheden?
Neem dan contact op met het Cliëntbureau, T 0800 - 0830.

OP WEG ANDER
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Van dinsdag t/m zaterdag kunt u daar te-
recht voor heerlijke koffie, verse taart en een 
goede lunch.

Jottem is geen doorsnee lunchroom. Wij 
bereiden alles met zorg. Dat betekent dat 
mensen met een verstandelijke en/of psy-
chische beperking helpen in de bereiding en 
bediening.

Onze visie is dat elk mens, ongeacht de 
beperking, mogelijkheden heeft. Wij zijn 
benieuwd naar die mogelijkheden! Wat zit 
er in de deelnemer? Wat kan hij? En wat 
heeft hij nodig om datgene te kunnen laten 
zien en eventueel verder te ontwikkelen? Dat 
kan voor een ieder anders zijn. Wij gaan in 
gesprek met de deelnemer en zijn netwerk 
en stellen een individueel ontwikkelingsplan 
op.  Zo leveren wij zorg op maat!

Jottem is een kleinschalig project. Er wer-
ken nu 8 deelnemers. Die kleinschaligheid is 
heel prettig en effectief; we kennen elkaar, 
er zijn korte lijntjes en het biedt de deelne-
mers een gevoel van geborgenheid en veilig-
heid.  Bereiden met zorg betekent dat wij 
gaan voor een uitstekende kwaliteit. Zoveel 
mogelijk verse producten, huisgemaakte 
taart en koek, tapenades en dressings.

Ook verzorgen wij graag uw high tea of een 
originele koffieproeverij. Heeft u iets te 
vieren? Vraag naar de mogelijkheden….wij 
maken overal een feestje van!

Op winkelcentrum de Korf zit het  
gezellige Koffie- en Spijslokaal Jottem.

k  o  f  f  i  e   -   e  n    s  p  i  j  s  l  o  k  a  a  l    

Komt u zelf proeven?  
U bent van harte welkom!

De Korf 21 • 2924 AH • 
Krimpen aan den IJssel • 0180 397506

Website: www.echtjottem.nl  
email adres: info@echtjottem.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
van 09.00 - 16.00 uur.

Adres: 
IJsseldijk 357a 
2922 BK  Krimpen aan den IJssel

Gratis
  koffie en 
      thee

Wilt u spullen kwijt? Bel 010 - 2581719 en wij
halen ze gratis bij u op, vaak nog dezelfde dag!

Artikelen die u bij ons koopt kunnen wij tegen
een geringe vergoeding bij u thuis bezorgen.

www.facebook.com/KringloopKrimpen

Een winkel vol meubels, huisraad, boeken,
kleding en allerlei curiosa.

Leer-werk
Kringloopwinkel
Goed voor Elkaar!

Spelen, onderzoeken, 
ontdekken, leren...

Je ontdekkingsreis begint bij KindeRdam

•  kinderdagverblijven • peutergroepen • buitenschoolse opvang • voor kinderen van 0 tot 13 jaar
www.kindeRdam.nl | info@kindeRdam.nl | f kindeRdamkinderopvang

De kinderopvang van KindeRdam is dé plek waar jonge kinderen 
zich met plezier kunnen ontwikkelen en de wereld kunnen ontdekken. 

Samen met andere kinderen, in hun eigen tempo en op hun eigen manier. 

Het leukste opstapje naar de basisschool
Op onze peutergroepen en kinderdagverblijven is veel aandacht voor de 

taalontwikkeling en sociale vaardigheden van de kinderen. We doen 
spelenderwijs zelfs al aan beginnend rekenen. 

Hierdoor kunnen kinderen een betere start maken op de basisschool.

Een fantastische plek om op te groeien
Wil je eens een kijkje nemen op één of meer van onze locaties? 

Maak dan een afspraak voor een rondleiding. Onze pedagogisch medewerkers laten je 
graag zien waarom KindeRdam een fantastische plek is om op te groeien.

Voor meer informatie of een afspraak voor een rondleiding 
kun je contact opnemen met onze klantadviseurs. 

Mail klantadvies@kindeRdam.nl of bel op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.00 uur 010 44 300 33.



Celina (22) heeft tot voor kort in een winkel 
gewerkt, maar haar contract is niet verlengd en 
ze is nu werkzoekend. Ze zegt: “Ik lees veel, 
vooral in het Engels, zowel online op Engelse 
websites als Engelse pockets. Ook houd ik ervan 
om lekkere dingen te maken.” Zo heeft ze Roos 
en Erin al eens getrakteerd op zelfgemaakte 
bonbons. Dat werd zeer gewaardeerd, aan hun 
gezichten te zien… 
Celina zegt: “Ik heb moeite met het krijgen, 
hebben en houden van vrienden. Echte 
vriendschap ken ik eigenlijk niet. Dat is anders 
met mijn hond, Rocky. Hij is trouw en laat je 
nooit in de steek.” Haar Krimpense Maatje Erin 
(25) haakt hierop in en zegt: “Ik snap wat je zegt 
over je hond, hoewel ik zelf best veel vrienden 
heb.” 

De klik tussen Celina en Erin
Hoe kwam Erin erbij om een Krimpens Maatje 
te worden? Erin: “Drie jaar geleden zag ik op tv 
een programma waarin mensen 
vrijwilligerswerk deden en hoe blij mensen 
daarmee waren. Toen bedacht ik dat ik ook wel 
wat kon doen voor een ander, naast mijn 
fulltime werk, klussen en met vrienden leuke 

dingen doen. In die periode hoorde ik toevallig 
van het maatjesproject en heb ik me aangemeld 
bij de KrimpenWijzer.” Voor ze aan de slag ging 
als Maatje, heeft zij eerst een tweedaagse 
cursus ‘netwerkversterking’ gevolgd. Sociaal 
werker Roos van Esch heeft haar vervolgens 
voorgesteld aan Celina. Na het 
kennismakingsgesprek in februari voelden ze 
allebei een goede klik. Nu spreken ze samen 
een keer per twee weken op een maandagavond 
af. 

Wandelen met de hond
Wat doen ze zoal samen? Celina: “Erin komt om 
de week bij mij en dan gaan we een spelletje 
doen, of we halen een ijsje en wandelen met de 
hond. Een keer hebben we heel Krimpen 
rondgefietst. Bij mooi weer gaan we lekker naar 
buiten. We hebben het gezellig. Het is voor mij 
ook fijn om er even uit te zijn. We appen van 
tevoren en vragen elkaar waar we zin in 
hebben.” Erin vult aan: “We hebben gemakkelijk 
contact. Soms praat ik veel, maar het is ook niet 
erg als er stiltes vallen. Het gaat eigenlijk 
vanzelf.”

Belang van Maatjes
Roos van Esch: “Zowel Krimpenaren die een 
maatje zoeken als mensen die een maatje voor 
een ander willen zijn, kunnen zich bij de 
KrimpenWijzer aanmelden. Bij Celina en Erin 
gaat het om samen dingen ondernemen en 
nieuwe contacten leggen. Maar het kan ook 
gaan om andere dingen: van samen wandelen 
tot met een kind naar de speeltuin gaan, van 
samen een cake bakken tot een schaakmaatje 
zijn voor iemand. Er komen steeds meer 
aanvragen voor een Maatje binnen. Daarom 
zoeken we mensen die een Maatje voor een 
ander willen zijn. Deze vorm van 
vrijwilligerswerk is goed in te passen in je leven. 
Als regel houden we aan dat je minstens een 
keer in de twee weken een paar uur kan 
afspreken en maximaal een keer in de week een 
dagdeel. We houden rekening met je wensen en 
je beschikbaarheid. Vanaf 18 jaar kun je Maatje 
zijn en je bent er nooit te oud voor!”

Kracht van Krimpen7

Als maatje maakt u  
het verschil voor een ander

Een Krimpens Maatje geeft iemand aandacht die een steuntje in de rug nodig heeft. Weke-
lijks of een keer in de twee weken maakt het Maatje wat tijd vrij voor iemand anders. De 
koppeling tussen maatjes komt zorgvuldig en op basis van ieders wensen tot stand. Kandi-
daat-maatjes maken eerst kennis onder begeleiding van sociaal werker Roos van Esch. Als 
het klikt, kunnen ze samen verder. De match tussen Erin en Celina is zo’n match die goed 
uitpakt. Ze vertellen zelf waarom. 

Meer informatie
www.krimpenwijzer.nl of bel met Roos 
van Esch, telefoon: 06 83 69 29 60.



Het gemak van 
onze herhaalservice
Meld u aan en wij verzorgen de rest!

Gezondheidscentrum Krimpen

Samen voor betere zorg

www.apotheekvrijhof.nl
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Het Seniorenplatform is er voor alle 65 plussers!

Actieve senioren zijn door heel 
Krimpen aan den IJssel te vinden. 
Bijvoorbeeld bij hobbyclubs, 
sportverenigingen, scholen en 
kerken. Ook in het seniorenplat-
form Krimpen aan den IJssel zitten 
actieve leden. 

Het seniorenplatform wordt als onafhanke-
lijk adviesorgaan geraadpleegd bij de 
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van 
het beleid van de gemeente, gericht op 
senioren. Dit uitgangspunt is vastgelegd in 
een convenant met de gemeente waarbij 
diverse lokale organisaties op de terreinen 
wonen, zorg en welzijn hebben toegezegd 
het seniorenplatform eveneens te zullen 
betrekken bij hun beleid. 
Het platform is er voor en door alle 
Krimpense senioren. 

Wie zitten er in het Seniorenplatform?
Het Seniorenplatform Krimpen bestaat 
uit elf vrijwilligers: Mathieu Baltissen, Jo 
Schuurman, Bep Bakker, Nellie Lindeman, 
Willemjan Schouten, Emilie van der Kraan, 
Christa Huis in ‘t Veld, Dika van der Gies-
sen, Ties van Riel, Cor van Kraak en Thom 
Bakker. Wij komen 10 keer per jaar bijeen 
en bezoeken daarnaast diverse activiteiten 
in de gemeente. 

Meer weten?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op 
met Mathieu Baltissen (voorzitter), telefoon 
0180 52 27 74 of Thom Bakker (communi-
catie), telefoon 0180 52 10 72. 

Wilt u meer weten over het seniorenplat-
form in Krimpen aan den IJssel? Meer 
informatie over het platform vindt u op onze 
website www.seniorenkrimpen.nl.

Voldoende woningen voor   
senioren

Veiligheid op straat

Voorzieningen in de buurt   
voor de noodzakelijke 
levensbehoeften

Goed openbaar vervoer

Aantrekkelijke ontmoetings - 
ruimten

Deelname in Adviesraad Sociaal 
Domein

Waarin adviseert het  
Seniorenplatform zoal 
in de praktijk?



Het Preventief Ouderenbezoek, zoals het 
officieel heet, heeft als doel om Krimpenaren 
wegwijs te maken in alle mogelijkheden die 
hen ter beschikking staan bij het ouder 
worden. Omdat mensen langer thuis blijven 
wonen is het nodig dat ze weten waar ze aan 
kunnen kloppen als ze hulp nodig hebben. 
Zo is het handig om te weten dat er een Belbus 
bestaat die u ergens in Krimpen kan brengen 
en weer ophalen en dat er vrijwilligers zijn die 
u naar een ziekenhuis kunnen brengen. Of dat 
u gebruik kunt maken van een maaltijdservice 
of deel kan nemen aan activiteiten, zoals de 
Verhalengroep. Thea Halkes en de andere tien  
seniorenvoorlichters, geven u precies de 
informatie waar u behoefte aan heeft. 
Bijvoorbeeld over wonen, gezondheid, hulp- 
en dienstverlening, sociale contacten, 
vrijetijdsbesteding of financiën. 

Seniorenvoorlichter
Seniorenvoorlichter Thea weet door haar 
voormalige werk als verpleegkundige in 
Krimpen en als vrijwilliger bij het 
Vrijwilligersloket in het gezondheidscentrum 
al veel van alle sociale voorzieningen en 
regelingen in Krimpen aan den IJssel. Dat is 

zeker een voordeel bij het ouderenbezoek. Ze 
vertelt: “Een huisbezoek duurt ongeveer één 
tot anderhalf uur. In die tijd nemen we een 
vragenlijst door. Alle informatie daaruit wordt 
anoniem verwerkt. Als er iets speelt wat meer 
tijd en aandacht vraagt, vraag ik of ze het op 
prijs stellen dat ik het doorgeef aan de 
seniorenadviseur, Sabine van Bruggen. Als ze 
dat willen, kan zij op bezoek komen en er 
dieper op ingaan. Ook signaleer ik soms dat 
meerdere mensen hetzelfde probleem 
ervaren, zoals mantelzorgers die overbelast 
raken. Een keer in de twee maanden hebben 
we een overleg met alle seniorenvoorlichters 
en de seniorenadviseur. Daarin is regelmatig 
ruimte voor bijvoorbeeld een presentatie van 
het Seniorenplatform of van een 
wijkverpleegkundige. Ik vind dit 
vrijwilligerswerk heel zinvol. Mijn contacten 
met steeds weer andere mensen maken het 
boeiend. Ook stel ik prijs op de vrijheid die ik 
heb bij het maken van afspraken bij mensen 
thuis.”

Seniorenadviseur Sabine van Bruggen
Sabine van Bruggen, seniorenadviseur, werkt 
nauw samen met de seniorenvoorlichters. Zij 

zegt: “Ik wil benadrukken dat we onafhankelijk 
werken van zorgaanbieders. We zijn objectief 
en willen mensen wijzen op wat er allemaal 
mogelijk is om zoveel mogelijk mee te kunnen 
doen in de samenleving. Ook als u wat ouder 
wordt en misschien gezondheidsproblemen 
krijgt. We geven voorlichting, bieden een 
luisterend oor, we signaleren en kaarten 
problemen aan of verwijzen u door naar de 
juiste instantie. Over het algemeen merken we 
dat de huisbezoeken worden gewaardeerd. Na 
het bezoek rond het 75e jaar, krijgen mensen 
om de drie jaar een brief of ze nog een bezoek 
op prijs stellen. Er kan immers veel veranderen 
in een paar jaar tijd. Ook kunnen mensen als 
ze 65 jaar of ouder zijn zelf een huisbezoek 
aanvragen.”

Nieuwe vrijwilligers welkom!
Wilt u ook seniorenvoorlichter worden? Of wilt 
u eerst meer informatie? Neem dan contact op 
met seniorenadviseur Sabine van Bruggen van 
de KrimpenWijzer, telefoon: (0180) 517590. 
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“Maar ik heb hier helemaal geen behoefte aan” tot “Bedankt, ik heb er echt wat aan gehad”. 
Thea Halkes (70), seniorenvoorlichter vanaf 2010, krijgt verschillende reacties als ze bij 
mensen op bezoek komt die 75 jaar zijn geworden. Logisch, want ieder mens is anders en 
iedere situatie is anders. Als u 75 wordt, krijgt u in elk geval een brief van de KrimpenWijzer 
in de bus. Daarin wordt u gevraagd of u het goed vindt dat een seniorenvoorlichter bij u op 
bezoek komt om informatie te geven.

Op huisbezoek 
bij mensen van 

75 jaar en ouder



Inloop de IJssel
Inloop de IJssel in de Vijverhoek (Lage Vijver 2) 
heet elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur alle mensen van harte welkom die kanker 
hebben (gehad), naasten, mantelzorgers en/of 
nabestaanden. U kunt zo binnenlopen voor een 
kop koffie, een praatje, steun, een luisterend oor. 
Of om juist niet met kanker bezig te zijn. Alleen 
voor de seizoenslunches, de informatieavonden 
of andere activiteiten is het noodzakelijk om 
vooraf aan te melden, telefonisch via  
06 46 49 66 18 of per e-mail naar: 
inloopdeijssel@gmail.com. Kijk op 
www.inloopdeijssel.nl voor meer informatie over 
de geplande activiteiten. 

Zomerlunch op 8 augustus
Gevraagd naar hoe de inloop nu reilt en zeilt, 
steekt coördinator Astrid Puts enthousiast van 
wal: “Ik ben er trots op wat we in ongeveer een 
jaar tijd met de vrijwilligers hebben neergezet. 
We zijn wekelijks geopend en daarnaast 
organiseren we regelmatig activiteiten op het 
gebied van creativiteit, bewegen, informatie of 
voeding. De seizoenslunches blijken een 
succesformule: gezellig samen eten en samen 
praten in een fijne sfeer. Op 8 augustus houden 

we weer een lekkere, gezonde Zomerlunch. 
Mensen leren elkaar kennen bij de inloop en 
gaan elkaar ook daarbuiten opzoeken. Echt 
ontmoeten en verbinden dus. We willen graag 
nog meer mensen een fijne ontmoetingsplek 
bieden. U bent van harte welkom om een keertje 
bij ons te kijken. Niets moet, alles mag!” 

Voeding, beweging en massage
“Tijdens de informatieavond ‘Voeding en 
beweging bij kanker’ werd benadrukt dat 
bewegen zo goed is. De conditie blijft beter en je 
bouwt spierkracht op. In beweging blijven kan je 
gevoel van welbevinden en herstel gunstig 
beïnvloeden. Ook voeding speelt een belangrijke 
rol bij kanker. Voor vragen over gezonde 
voeding, voedingsproblemen, voeding bij 
revalidatie en ondervoeding starten we een 
spreekuur op. 

Naasten van mensen met kanker voelen zich vaak 
zo machteloos. Voor hen heb ik een tip! Massage 
is een goede manier om mensen met kanker te 
ondersteunen. De stichting Voor Jou heeft 
filmpjes op YouTube gezet, waarin je eenvoudig 
leert om iemand met kanker een zachte, 
ontspannende massage te geven. Ook Inloop de 
IJssel gaat workshops over massage aanbieden.”

Bakkie Doen!
Een keer per maand, op een vrijdagavond van 
19.00 tot 21.00 uur komen mensen met een 
licht verstandelijke beperking in het 
Kortlandgebouw bij elkaar om gezellig samen te 
praten, te knutselen en/of spelletjes te doen. Voor 
meer informatie over dit project kunt u bellen 
met Danielle Diefenbach (individueel begeleider 
bij ASVZ), telefoon: 06 53 39 70 86 of per 
e-mail: ddiefenbach@asvz.nl of  bij Nelly 
Geneugelijk (wooncoach bij Pameijer) telefoon: 
06 51 89 19 13 of per e-mail: 
nelly.geneugelijk@pameijer.nl.

Gezellige avond op 23 juni
Nelly Geneugelijk: “We organiseren deze 
vrijdagavonden voor ongeveer 30 mensen met 
een licht verstandelijke beperking die zelfstandig 
wonen in Krimpen aan den IJssel. Het doel is om 
hen te helpen om hun netwerk te vergroten. Het 
clubje bestaat per avond meestal uit ongeveer 
20 vrouwen en mannen tussen de 35 en 70 jaar. 
De deelnemers kijken er lang van tevoren naar 
uit. Onder het genot van een kopje koffie of thee 
kunnen ze aan tafels spelletjes doen, knutselen of 
hapjes maken. De gezelligheid staat hierbij 
voorop. De eerstvolgende bijeenkomst is op 
vrijdagavond 23 juni. Daarna is er zomerstop tot 
september.” 
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Hoe staat het 
met de projecten 
Ontmoeten & 
Verbinden?

Samen 1 tegen Eenzaam
Voor het tweede jaar trekken de mensen achter 
dit project de wijken in met de blauwe 
partytent. Het doel is om mensen te 
ontmoeten, met ze in gesprek te gaan en om 
vragen te beantwoorden en door te verwijzen. 
Hierin werken de KrimpenWijzer, Flexus 
Jeugdplein, De Zellingen, De Zonnebloem, de 
PCOB, QuaWonen, kerk De Bron, werkgroep 
Jongeren (Mariette Bac-Engels) en het Jeugd- 
en Jongerenwerk samen. De data en 
activiteiten staan op www.krimpenwijzer.nl. 
Contactpersoon is Gunther Gehlich, telefoon: 
06-54 90 70 49 of per e-mail: 
gunthergehlich@stjjmh.nl.

Wat speelt er in Krimpen?
Gunther Gehlich (Jeugd- en Jongerenwerk): 
“In eerste instantie hebben we in kaart 
gebracht wat er speelt in de wijken. Daar gaan 
we overigens mee door. Vragen van bewoners 
hebben we doorgespeeld om te kijken wat 
ermee gedaan kan worden. Zo willen veel 
bewoners op een gemakkelijke manier te 
weten komen wat voor activiteiten er in 
Krimpen zijn. Er is nu wel veel informatie, maar 
het ene staat op de website van partners en het 
andere op weer een andere website. Het is niet 
overzichtelijk. Bovendien heeft niet iedereen 
toegang tot internet en een goede computer.” 

Meer dan 180 contacten
Gunther vervolgt: “De afgelopen maanden 
hebben we meer dan 180 contacten gelegd 
met jonge en oudere bewoners. We zijn nu 
bezig om scholen meer te betrekken bij onze 
activiteiten. De hele agenda is nog niet rond, 
maar in september houden we weer Burendag 
en in oktober is er weer een evenement 
rondom social media en computergebruik 
(‘oud leert van jong’). In november 
organiseren we een uitstapje voor ouderen en 
in december is er een kerstzang in 
samenwerking met De Bron.” 

Café van Toen en Nu
Aan de hand van telkens een ander thema kunt 
u één keer in de maand, op een 
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
in het Streekmuseum Krimpenerwaard 
(IJsseldijk 312), gezellig herinneringen 
ophalen en praten over toen en nu. Vervoer 
nodig? Bel dan de Belbus: (0180) 513030. 
Data en thema’s staan op  
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl. 
Aanmelden kan bij het vrijwilligersloket in het 
gezondheidscentrum, telefoon: 
(0180) 553008.

“Hier gaat het ergens over”
Coördinator Henny Timmermans: “Veel 
mensen zijn trouwe bezoekers geworden van 
het Café van Toen en Nu en regelmatig nemen 
ze een vriend(in) of kennis mee. Ze zeggen: 
‘het gaat hier tenminste ergens over’. Het is 
een mix van herinneringen ophalen en de 
actualiteit. Vaak vertelt Stella Speksnijder een 
mooi toepasselijk verhaal en regelmatig 
kunnen we attributen lenen van het museum. 
Ook werken we samen met de Historische 
Kring Krimpen. 

Warm welkom
Mensen raken in gesprek met elkaar en 
spreken ook los van deze ochtend met elkaar 
af. Wat deelnemers aanspreekt is dat we een 
warm welkom bieden op een sfeervolle locatie. 
Iedereen gaat na afloop weer blij de deur uit. 
Leuk is ook dat we een diverse groep mensen 
hebben: mannen en vrouwen, elk met een 
andere achtergrond en interesse. Iedereen is 
goed zoals hij of zij is. U bent hier van harte 
welkom! Het eerstvolgende Café is op 
donderdag 29 juni met als thema 
‘Zomerzotheid’. Daarna is het Café op 27 juli 
(boerderijen in Krimpen) en 31 augustus 
(picknick).” 

AstridPuts, Inloop de IJssel

Samen 1 tegen Eenzaam

Vrijwilligers welkom!
“Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. 
Net zoals vrijwilligers. Het kost je als 
vrijwilliger maar twee uurtjes in de 
maand op een vrijdagavond. En je krijgt 
er veel vrolijkheid voor terug. Het gaat 
om het assisteren bij het klaarzetten en 
weer opruimen van de tafels en bij het 
begeleiden van de activiteiten. Een 
beetje humor en flexibiliteit is alles wat 
je nodig hebt!”

Belangstelling? Neem dan contact op 
met Danielle Diefenbach of Nelly 
Geneugelijk. 



   

    Hulp nodig bij leerproblemen? Stap in 

Janneke Bakker t  0180 - 51 80 75

  Esdoornlaan 34 e  jannekebakker@deleertrein.nl

 Krimpen a.d. IJssel i   www.deleertrein.nl

                                                          

Zoekt u excellente kinderopvang
met aandacht voor 

christelijke waarden en normen?

Integraal Kindcentrum 

Meer info? Kijk op www.royalkidshome-krimpen.nl of 
stuur een e-mail naar info@royalkidshome-krimpen.nl

Royal Kids Home
Krimpen aan den IJssel

Christelijk Integraal Kind Centrum bestaat uit PCB Het Kompas, de Wegwijzer, PSZ de Madelief en Royal Kids Home
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Locatie Patrijzenstraat, Tuinstraat en Hyacint

VSO, TSO en NSO

Locatie Patrijzenstraat, Tuinstraat en Hyacint

Kinderdagverblijf

gezonde 

warme 

maaltijden

haal- en 

breng-

service

Haal- en brengservice

Totaalopvang van 07.00 tot 19.00 uur

- Nog plek op de peuteropvang, KDV en BSO
- Nauwe samenwerking met Chr. Peuterspeelzaal de Madelief

Integraal Kindcentrum

€ 6,50
per uur

€ 6,80
per uur

Aanbod 
Voorschoolse en 
Vroegschoolse 
Educatie (VVE)

FlexusJeugdplein versterkt!
FlexusJeugdplein ondersteunt kinderen, jongeren en ouders als 
er problemen zijn bij het opgroeien of opvoeden, bijvoorbeeld als 
jongeren overlast bezorgen in de wijk, er thuis veel ruzie is of als 
een kind onvoldoende aandacht krijgt. Oplossingen zoeken we 
samen en zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Ons doel is de 
mogelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk te 
versterken en te activeren.

In Krimpen aan den IJssel bieden we:
jeugd- en gezinscoaching vanuit het Krimpens Sociaal Team, 
schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, 
kortdurende opvang in een uitwijkhuis en pleegzorg.

Pleeggezinnen gezocht
Voor kinderen en jongeren die (deels) niet 
bij de eigen ouders kunnen wonen, zijn we 
dringend op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. 
Gezinnen die voor korte of lange tijd de 
verzorging van een jong kind op zich willen 
nemen of het een uitdaging vinden om een 
puber te begeleiden naar zelfstandigheid. 
Interesse? Ga voor meer informatie naar 
www.flexusjeugdplein.nl. Samen kunnen we 
het verschil maken in een kinderleven!

Kijk voor meer informatie op www.flexusjeugdplein.nl

Bij ASVZ maken we mensen

met een verstandelijke

beperking krachtiger.

We kijken naar wat wél kan en 

richten onze behandeling en 

begeleiding daarop in. 

ASVZ biedt altijd zorg op maat. 

Meer informatie: asvz.nl

Ondersteuning Thuis   |   Dagbesteding   |   Wonen   |   Diagnostiek & Behandeling
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Soms hebben kinderen moeite met sociale 
vaardigheden (SoVa) of zijn ze (faal)angstig. 
Vanuit de KrimpenWijzer kunnen kinderen 
meedoen aan een training om vaardigheden te 
ontwikkelen als ‘nee zeggen’, keuzes maken, 
feedback geven en ontvangen en omgaan met 
emoties. Marieke van der Maas (SoVa- en 
faalangsttrainster) zegt hierover: “De 
SoVatraining is bedoeld voor kinderen die een 
negatief zelfbeeld hebben, (te) perfectionistisch 
zijn, niet voor zichzelf durven op te komen of 
angstig zijn. Door kinderen meer 
zelfvertrouwen te geven, zie je dat ze meer 
durven; zowel in de omgang met andere 
kinderen als op school. Ze doen verschillende 
oefeningen zoals houdings- en 
ontspanningsoefeningen en ze leren elkaar 
complimenten te geven. Vooral het geven en 
ontvangen van complimenten vinden kinderen 
vaak lastig.” We werken tijdens de trainingen 
vanuit het 5G model; Gebeurtenis, Gedachte, 
Gevoel en Gedrag en Gevolg. 

“De kinderen leren in de training hoe ze ‘in hun 
kracht’ kunnen staan. Dit doen ze door positief 

te leren denken en houdingsoefeningen uit te 
proberen. Hoe kom je over op een ander als je 
ineengedoken met je gezicht naar de grond 
gericht staat of als je goed rechtop met een 
duidelijke stem spreekt? Ouder(s) en 
opvoeder(s) zijn hierbij hard nodig om thuis en 
op school te oefenen, zodat de kinderen succes 
ervaren.” 

Houten plankje 
Tijdens de laatste SoVa-les slaan de kinderen 
een houten plankje doormidden. Dit  vinden 
kinderen vaak het hoogtepunt van de training. 
Vooraf hebben de kinderen hun doelstelling op 
het plankje geschreven: bijvoorbeeld het maken 
van vrienden of minder bang zijn. Marieke: “Je 
ziet dan bij veel kinderen dat dit ook echt lukt! 
Het plankje gaat dan ook vaak als trofee mee 
naar huis. Voordat de training begint, heb ik 
met (de) ouder(s)/opvoeder(s) een 
intakegesprek om de doelstelling voor hun kind 
te bepalen. Na de training houd ik met hen een 
evaluatiegesprek waarin ze vaak enthousiast 
reageren. Ouders merken dat hun kind veel 
meer durft en steviger in de schoenen staat.” 

Andere trainingen vanuit de 
KrimpenWijzer
Naast de SoVa- en Faalangsttraining kunnen 
kinderen nog andere trainingen volgen vanuit 
de KrimpenWijzer, zoals de Brusjestraining. Dit 
is een training voor kinderen die een broer(tje) 
of zus(je) hebben met autisme (ASS). 

‘Klaar voor het Middelbaar’ is een training voor 
kinderen uit groep 8, die na de zomervakantie 
de overstap maken naar de middelbare school. 
Dit is een spannende periode voor de kinderen 
waarin veel verandert. Tijdens de bijeenkomsten 
krijgen kinderen tips en adviezen over 
bijvoorbeeld het maken van nieuwe vrienden en 
hoe het rooster op de middelbare school werkt. 
Handig is dat kinderen daar al nieuwe school- 
en klasgenoten ontmoeten. Ook organiseren we 
de training ‘Omgaan met Pubers’ voor ouder(s) 
en opvoeder(s). 
 
‘PIEP zei de Muis’ is bedoeld voor kinderen van 
4 tot 8 jaar waarbij thuis veel spanningen zijn 
door bijvoorbeeld financiële zorgen, ziekte of 
psychische  problemen van een ouder. Door de 
training leren kinderen dat het niet aan hen ligt 
dat er thuis spanningen zijn en leren ze omgaan 
met hun gevoelens en emoties. 

Wist u dat de KrimpenWijzer veel trainingen verzorgt voor Krimpense kinderen/jongeren 
en hun ouder(s)/verzorger(s)? 

Trainingen voor 
kinderen en 
hun ouders

Kijk voor het volledige trainingsaanbod 
en voor meer informatie over onze 
trainingen op www.krimpenwijzer.nl. 
De trainingen zijn kosteloos en voor 
kinderen die in Krimpen aan den IJssel 
wonen. Aanmelden kan via 
trainingen@krimpenwijzer.nl of 
telefonisch: (0180) 517590. 



Stichting Huurdersbelang
Krimpen aan den IJssel e.o.
Tijm 1c
2925 SN Krimpen aan den IJssel
E: 2925SN1@hetnet.nl
I: www.huurdersbelangkrimpen.nl

Wij behartigen het belang van 

de huurders van QuaWonen 

m.b.t. het wonen in 

Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel   •   Lekkerkerk   •   Schoonhoven   •   Stolwijk

www.stoppelenburguitvaart.nl   •   uitvaart@stoppelenburg.nl

Stoppelenburg
Uitvaartverzorging

Wij zijn er voor ú.

0180 52 22 55
Altijd bereikbaar

U mag van ons verwachten dat wij...

Rust creëren en bewaren voor ú
•

Uw unieke verhaal als uitgangspunt nemen
•

De best passende uitvaart verzorgen

Krimpen aan den IJssel   •   Lekkerkerk   •   Schoonhoven   •   Stolwijk

www.stoppelenburguitvaart.nl   •   uitvaart@stoppelenburg.nl

Stoppelenburg
Uitvaartverzorging

Wij zijn er voor ú.

0180 52 22 55
Altijd bereikbaar

U mag van ons verwachten dat wij...

Rust creëren en bewaren voor ú
•

Uw unieke verhaal als uitgangspunt nemen
•

De best passende uitvaart verzorgen
Krimpen aan den IJssel   •   Lekkerkerk   •   Schoonhoven   •   Stolwijk

www.stoppelenburguitvaart.nl   •   uitvaart@stoppelenburg.nl

Stoppelenburg
Uitvaartverzorging

Wij zijn er voor ú.

0180 52 22 55
Altijd bereikbaar

U mag van ons verwachten dat wij...

Rust creëren en bewaren voor ú
•

Uw unieke verhaal als uitgangspunt nemen
•

De best passende uitvaart verzorgen

Krimpen aan den IJssel   •   Lekkerkerk   •   Schoonhoven   •   Stolwijk

www.stoppelenburguitvaart.nl   •   uitvaart@stoppelenburg.nl

Stoppelenburg
Uitvaartverzorging

Wij zijn er voor ú.

0180 52 22 55
Altijd bereikbaar

U mag van ons verwachten dat wij...

Rust creëren en bewaren voor ú
•

Uw unieke verhaal als uitgangspunt nemen
•

De best passende uitvaart verzorgen

Stichting Corridor is een klein-
schalige organisatie in de regio 
Rotterdam voor mensen met
een psychiatrische achtergrond. 

Menselijk contact op basis van
gelijkwaardigheid vinden we
belangrijk. 

We helpen je om je plek in de
samenleving in te nemen op
een manier die jíj prettig vindt.

Corridor staat naast je!

Stichting Corridor Dienstverlening

Je hoort erbij!       www.stichtingcorridor.nl

Corridor Opvanghuis Psychiatrie
Ben je op zoek naar een opvangplek waar je weer wat zaken op een rijtje kunt zetten?
Het Opvanghuis Psychiatrie biedt tijdelijk onderdak. We helpen je met het regelen van passende huisvesting, het 
op orde brengen van je financiën en het zoeken van dagbesteding. Jouw behoeften zijn daarbij het uitgangspunt.

Meer informatie: 010 - 462 21 07

Corridor Ondersteuning
Kun je wel wat steun gebruiken in het dagelijks leven?
Corridor biedt in Krimpen aan de IJssel ondersteuning op maat aan mensen met een psychiatrische achtergrond. Bijvoor-
beeld bij de aanpak van je persoonlijke problemen of bij het onderhouden van sociale contacten. Een-op-een of samen 
met anderen in je omgeving. Samen met ons kun je bereiken wat je echt wilt.

Meer informatie: ondersteuning@stichtingcorridor.nl

Corridor
Dienstverlening 
Heemraadssingel 197
3023 CB Rotterdam 

Telefoon:
010 - 4 37 54 83

Beter wachten op de trein, dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl
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Vrijwilligerscoördinator Chris van Rijkwijk: 
“Vrijwilligersorganisaties, verenigingen, 
stichtingen, inwoners, iedereen kan een beroep 
doen op WeHelpen. Heeft u bijvoorbeeld hulp 
nodig met de Nederlandse taal, huiswerkbege-
leiding, het wegzetten van containers, het doen 
van boodschappen, het uitlaten van de hond of 
werkzaamheden in de tuin? Dan kunt u deze 
vraag plaatsen op WeHelpen. Of wilt u juist zelf 
iemand helpen? Met zaken zoals administratie, 
afvallen, stoppen met roken of juist door iemand 
gezelschap te houden of samen een wandelin-
getje te maken? Dit kunt u allemaal aanbieden 
bij WeHelpen.”

Hulpnetwerk
WeHelpen biedt ook de mogelijkheid een 
hulpnetwerk aan te maken. Dit is handig als u 
bijvoorbeeld samen met anderen zorgt voor 
een vriend of familielid. Met een hulpnetwerk 
kunt u gezamenlijk een agenda beheren, een 
logboek bijhouden en notities delen. Om een 
hulpnetwerk aan te maken, hebt u een WeHel-
pen-account nodig. Als u eenmaal een hulpnet-
werk hebt aangemaakt, kunt u anderen uitnodi-
gen.

Hoe werkt het?
Chris: “Op de website van WeHelpen maakt u 
een account aan. Aan de hand van de antwoor-

den bij uw aanmelding wordt een match 
gemaakt. Dit gaat automatisch. Maar u kunt ook 
zelf zoeken. Heeft u iemand gevonden die u kan 
helpen bij uw vraag? Of heeft u een oproep 
gezien waar u zelf hulp kunt bieden? Dan kunt u 
elkaar berichten sturen via de website. Mocht 
een vraag lang open staan, dan bemiddel ik.” 
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Bent u ergens goed in en wilt u deze kennis of expertise met iemand anders delen? 
Of heeft u juist hulp nodig? Maak dan gebruik van het online platform WeHelpen via 
www.wehelpen.nl/krimpenwijzer. Met WeHelpen organiseert u zelf hulp én kunt u 
anderen hulp aanbieden. Ook kunnen mantelzorgers met familie en vrienden de hulp voor 
iemand organiseren, met bijvoorbeeld een gedeelde online agenda. 

Hulp nodig?
Lukt het niet om een account aan te 
maken? Dan helpen de vrijwilligers van 
de Formulierenhulp u graag. U kunt 
terecht bij het spreekuur in het Gezond-
heidscentrum, iedere maandag van 
14.00 tot 15.30 uur en op woensdag van 
10.00 tot 11.30 uur. Meer weten over 
WeHelpen? Bel met Chris van Rijswijk of 
Lisanne Kuijpers van de KrimpenWijzer 
via (0180) 517590.



Jong of oud, we hebben allemaal wel eens een periode dat het niet 
zo goed gaat. Je kan daar als persoon vaak zelf uitkomen. Echter, er 
kunnen zich situaties voordoen waarbij u er op eigen kracht niet uit 
kunt komen of dat het probleem structureel is. Bij de Psycho Informa 
Instellingen bieden wij u professionele ondersteuning om gezamen-
lijk uw problematiek aan te pakken.

Ons team van behandelaren bestaat uit geregistreerde GZ-psycholo-
gen, psychotherapeuten, alsmede psychiaters. Onze behandelaren 
werken, net als uw huisarts, dicht bij u in de buurt.  Zij zijn volledig 
gediplomeerd en gespecialiseerd in (neuro)psychologisch onderzoek 
en behandelingen en zijn in de meeste gevallen snel beschikbaar. 
Wij bieden diagnostiek en behandeling in zowel de Generalistische 
Basis GGZ (GB-GGZ) als de Specialistische GGZ (S-GGZ). 

Wij bieden deze diagnostiek en behandeling aan voor Kinder en 
Jeugd, alsmede Volwassenen en Ouderen. 

Wilt u meer informatie hebben of een afspraak maken, neemt u dan 
contact op met:
Hoofdkantoor Psycho Informa Instellingen
Nieuwe Singel 3
2871 AX Schoonhoven
Tel. 0182-380265 

Website: www.psychoinforma.nl
Email adres: info@psychoinforma.nl

Ons bezoekadres in Krimpen aan den IJssel is Groenendaal 1.



“Ik ben een vrouw van 55 jaar, met twee volwas-
sen kinderen. Zij wonen niet meer thuis. Mijn 
man en ik wonen in een appartement in Krim-
pen aan den IJssel. Zo’n zeventien jaar geleden 
is bij hem MS vastgesteld. Mijn moeder is 95 
jaar en woont zelfstandig in een benedenwo-
ning in Rotterdam. Bij haar is drie jaar geleden 
beginnende dementie geconstateerd.
Mijn dagen staan volledig in het teken van de 
zorg en ondersteuning van mijn man en 
moeder. Ik hoef niet 24 uur per dag te zorgen, 
maar er kan wel altijd beroep op me worden 
gedaan. Dit maakt dat ik altijd met de zorg voor 
hen bezig ben. Ik ben eigenlijk altijd in mijn 
hoofd bezig met wat er met hen kan gebeuren. 
Het is voor mij moeilijk om in het hier en nu te 
zijn. Doordat mijn man ook ’s nachts zorg nodig 
heeft, zijn mijn nachten altijd onderbroken. De 
verstoorde nachtrust is van invloed op mijn 
energie door de dag heen.”

Dit is zomaar een verhaal van een mantelzorger. 
Iemand die zorgt voor zowel haar partner als 
haar ouder.
 
Onverwachts en onvoorbereid
Mantelzorger word je meestal onverwachts en 
onvoorbereid, bijvoorbeeld als uw  partner 
langdurig ziek wordt of één van uw  ouders 
hulpbehoevend. Mantelzorgen kan veel voldoe-
ning geven, maar soms ook veel van de mantel-
zorger vragen. 

Ondersteuningsbehoefte mantelzorgers
Het afgelopen jaar is in opdracht van de 
gemeente de ondersteuningsbehoefte van de 
mantelzorgers uit Krimpen aan den IJssel in 
beeld gebracht. Hiervoor hebben drie groepen 
mantelzorgers tijdens twee bijeenkomsten hun 
ervaringen gedeeld. Daarnaast hebben zij 
aangegeven welke ondersteuningsbehoefte zij 
hebben. De uitkomsten zijn besproken met 
diverse organisaties en platforms die met 
mantelzorgers in aanraking komen. Op dit 
moment maken we met elkaar een plan  hoe we 
mantelzorgers nog beter kunnen ondersteunen. 

Steunpunt Mantelzorg: ook voor jongeren
In Krimpen kunt u voor vragen over mantelzorg 
terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. Dus bent 
u mantelzorger? Dan bent u van harte welkom! 
We hebben ook speciale aandacht voor jonge 
mantelzorgers, jongeren die vaak niet beseffen 
dat ze ‘mantelzorger’ zijn. Ze zorgen naast 
school of werk voor (een) ouder(s) en/of hun 
broer(s) of zus(sen). Daardoor kunnen hun 
eigen behoeften in de knel komen. Het Steun-
punt Mantelzorg is ook voor jongeren. 

Het Steunpunt Mantelzorg biedt u/je:
• een luisterend oor
• informatie die voor u/jou van belang is (zoals 

de HHT-regeling voor huishoudelijke hulp)
• doorverwijzen of bemiddelen in contact met 

professionele en vrijwilligersorganisaties

• themabijeenkomsten
• maandelijkse koffieochtend voor 

mantelzorgers
• twee keer per jaar de nieuwsbrief voor mantel

zorgers thuisbezorgd
• één keer per maand een gespreksgroep voor 

mantelzorgers, die zorgen voor iemand met 
dementie

• bezoek bij u/je thuis (als u/je dat wilt)
• maandelijks het Alzheimercafé en het 

Parkinsoncafé
• elk jaar op of rond 10 november een activiteit 

in het kader van de Dag van de Mantelzorg
• één keer per jaar een ‘Fundag’ voor jonge 

mantelzorgers
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Mantelzorger?
U staat er niet alleen voor!

Contact
Heeft u vragen of behoefte aan een 
luisterend oor? Neem dan gerust contact 
op met coördinator Adri van Wijngaar-
den van het Steunpunt Mantelzorg 
Krimpen. Zij denkt graag mee en samen 
komen we verder! 
Adri is bereikbaar per e-mail via 
adrivanwijngaarden@contourdetwern.nl 
en telefonisch via:  (0180) 59 36 84.



Een aandeel in elkaar

ONTMOET ONS OOK OP 

Regel het zelf online.

Slim, snel en simpel!
Ervaar het gemak van online zelf regelen.
rabobank.nl

Bekijk deze uitgave 
digitaal door de QR 
code te scannen

Of ga naar 
www.themanieuws.nl



Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn het 
Repaircafé, het Computercafé, het 
Kinderkookcafé, de maaltijden in 
wijkrestaurants, schoonmaakacties en het 
bijhouden van het plantsoen en het beheren van 
een ontmoetingsruimte door bewoners.

Sterke sociale  netwerken
Het belang van ’de eigen kracht’ van inwoners en 
sociale netwerken neemt in de Krimpense wijken 
de komende jaren verder toe. Steeds meer 
inwoners raken op leeftijd en wonen langer 
zelfstandig. De sociaal werkers van de 
KrimpenWijzer willen inwoners ondersteunen in 
het opbouwen en onderhouden van hun netwerk. 
Daarnaast heeft de KrimpenWijzer ook zelf een 
sterk netwerk van actieve  inwoners, vrijwilligers, 
actieve bewonersgroepen en verenigingen. 

Verder beschikt Krimpen over goede 
basisvoorzieningen zoals  toegankelijke 
ontmoetingsruimten en het Steunpunt 
Mantelzorg. 

Actief de zomer in
Deze zomer geeft de KrimpenWijzer weer een 
extra impuls aan mogelijkheden om andere 
mensen te ontmoeten. Van begin juli tot eind 
augustus trekken sociaal werkers, (vakantie)
vrijwilligers en vertegenwoordigers van 
organisaties de wijken in met een uitgebreid 
zomerprogramma.  Het gaat om meer dan 
zestig sportieve, creatieve en culturele 
activiteiten in Krimpen aan den IJssel. U kunt 
daarbij denken aan yoga, breien, bingo, gezellig 
samen koffiedrinken, een hapje eten, fiets- en 
wandeltochten. Alle activiteiten zijn opgenomen 

in het programmaboekje ‘Actief de zomer in’. 
Ons programma is te bekijken op 
www.krimpenwijzer.nl. Daarnaast zijn de boekjes  
te verkrijgen in de verschillende 
ontmoetingsruimten en in het 
gezondheidscentrum.

Wilt u ook meedoen? Geeft u zich dan snel op  
bij het vrijwilligersloket in het 
gezondheidscentrum (Groenendaal 1) of bel: 
(0180) 515840.  Voor sommige activiteiten 
geldt namelijk een maximaal aantal deelnemers. 
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Kracht van Krimpen Festival op 24 juni

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien in Krimpen aan den IJssel? Of bent u mantelzorger en heeft 
u vragen over ondersteuning? Wilt u graag een ander helpen door bijvoorbeeld Krimpens Maatje te worden of door hulp aan te bieden via 
WeHelpen? Of heeft u juist hulp en ondersteuning nodig? 

Kom dan op zaterdag 24 juni van 11.00 tot 15.00 uur naar het Kracht van Krimpen Festival in De Tuyter, Hart van Krimpen. Tijdens dit festival is 
er een informatiemarkt van lokale zorgaanbieders, stichtingen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Daar staan medewerkers voor u klaar om 
uw vragen te beantwoorden. Ook zijn er diverse demonstraties en kunnen kinderen zich vermaken bij een opblaasbaar voetbalveld, clown, en met 
een speurtocht in en rond De Tuyter. Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/krachtvankrimpen. 
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Sociaal werkers vormen een belangrijke schakel tussen Krimpenaren en de KrimpenWij-
zer. Zij onderhouden contact met inwoners om te weten wat er leeft en nodig is in de 
verschillende wijken. De sociaal werkers geloven in hun kracht, creativiteit en talenten. 
Daarom ondersteunen zij zoveel mogelijk initiatieven van Krimpenaren die de leefbaar-
heid en sociale samenhang in hun wijk verbeteren. 

KrimpenWijzer helpt inwoners 
met versterken van hun netwerk

Meer weten? 
Lijkt het u leuk om actief aan de slag te 
gaan als vrijwilliger in uw wijk of wilt u 
meer informatie over de activiteiten in uw 
wijk? Neem dan contact op met Ellen van 
Pelt of Lisanne Kuijpers van de 
KrimpenWijzer, telefoon:  
(0180)517590. 



 

Specialistische zorg op maat aan zowel 
kinderen als volwassenen en (multi)
probleemgezinnen met psychiatrische 
stoornissen en/of psychosociale 
problemen. Wij leveren begeleiding 
en ondersteuning in de directe 
leefomgeving van de cliënt, wat inhoudt 
dat wij de cliënt in de thuissituatie, op 
werk of op school begeleiden.

Wij bieden ambulante ondersteuning bij 
diverse levensgebieden:
• Individuele begeleiding 
• Activiteitenbegeleiding gericht op  

het vergroten van de zelfstandigheid 
en het zelfbeeld van cliënten, door 
o.a. paardencoaching, boksen, 
kookworkshops en mindful run.

• Respijtzorg voor het ontlasten van 
ouders en/of verzorgers door het 
overnemen van hun taken

• Woonbegeleiding voor cliënten die 
niet in staat zijn om zelfstandig een 
huishouden te voeren

• Re-integratiebegeleiding
• Wij hanteren geen negen tot vijf 

mentaliteit, er is geen wachtlijst en 
hebben korte aanmeldprocedures. 

Wij begeleiden diverse cliëntprofielen, 
waaronder:
• Stoornissen in het autistisch spectrum, 

ADHD en comorbiditeiten
• Persoonlijkheidsproblematiek en/of 

andere psychiatrische stoornissen
• Verslavingsproblematiek
• Een licht verstandelijke beperking (al 

dan niet gecombineerd met één van 
bovenstaande cliëntprofielen)

• Ouders met omvangrijke 
opvoedvraagstukken als gevolg van 
één van bovenstaande cliëntprofielen

• Multiprobleemgezinnen waarbij er 
sprake is van meerdere diagnoses 
binnen één gezin

Contact
Adres: Gebouw Kortland,
 Nieuwe Tiendweg 11A
 2922EN Krimpen aan den IJssel
Tel:  010-3022100
E-mail: info@coach-point.nl
Web:  www.coach-point.nl

Kleinschalige en laagdrempelige 
psychologenpraktijk waar kinderen, 
jongeren en volwassenen terecht kunnen 
voor zowel diagnostisch onderzoek als 
diverse vormen van behandeling.

Wij bieden:
• Diversiteit aan expertises voor 

alle diagnoses, stoornissen en 
klachten. Hieronder vallen onder 
andere: AD(H)D, angsten, autisme, 
depressie, gedragsproblemen, 
leerproblemen, hoogbegaafdheid, 
opvoedproblemen, relatieproblemen, 
persoonlijkheidsstoornissen, 
slaapproblemen en overige problemen.

• Het gezin als geheel staat centraal
• Uitgebreid diagnostisch onderzoek, 

waaronder intelligentieonderzoek en 
sociaal-emotioneel onderzoek

• Diverse behandelingsmogelijkheden, 
afhankelijk van de klachten en de 
hulpvraag van patiënt

• Snelheid en kwaliteit, met een korte 
wachtlijst

Contact
Secretariaat Vink PC
Adres: Nieuwe Tiendweg 11A
           2922EN Krimpen aan den IJssel
Tel:  010-3022130
E-mail: info@vinkpc.nl
Web:  www.vinkpc.nl
               

Behandeling en begeleiding van kind/
jeugd, volwassenen en gezinnen onder 1 
dak. Gespecialiseerd in AD(H)D, autisme 
en afgeleide problematiek  (o.a. angst 
en depressie, communicatieproblemen, 
leerstoornissen, gedragsproblematiek en 
relatieproblematiek).

Wij bieden:
• Uitgebreid psychodiagnostisch 

onderzoek op de gebieden van 
intelligentie, persoonlijkheid, sociaal-
emotioneel, aandacht en concentratie 
en autisme

• Behandeling op de gebieden 
van psycho-educatie, cognitieve 
gedragstherapie, schematherapie, 
systeem behandeling en 
slaapbehandeling

• Assertiviteitstraining, sociale 
vaardigheidstraining en 
ouderbegeleiding

• Beperkte wachtlijsten, waardoor 
cliënten op korte termijn terecht 
kunnen voor zowel een intakegesprek 
als behandeling

Contact
Secretariaat BBZ Rijmond
Adres: Nieuwe Tiendweg 11A
 2922EN Krimpen aan den IJssel
Tel:  010-3022111
E-mail: info@bbzrijnmond.nl 
Web:  www.bbzrijnmond.nl  

Coach-point

Vink  
Psychologisch 
Centrum

BBZ  
Rijnmond




