
 Sociale projecten 
“eenzaamheid en 

ontmoeting” 
KRIMPEN STRIJDT TEGEN EENZAAMHEID 

De gemeente Krimpen aan den IJssel sluit zich aan bij het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, een initiatief van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het actieprogramma heeft als doel om eenzaamheid onder ouderen te verminderen, het taboe rond hel onderwerp te 
doorbreken en ervoor te zorgen dat meer wordt omgekeken naar mensen die zich wel eens eenzaam voelen. 
Inmiddels zijn landelijk zo'n 120 gemeenten aangesloten bij het actieprogramma. Onderdeel daarvan is het vormen van zogeheten 'coalities' op 
gemeentelijk en landelijk niveau. 
Die coalitie bestaat uit welzijnsorganisaties, sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, supermarkten en andere bedrijven. Zij organiseren activiteiten en 
bedenken initiatieven. 

Bron: Alg. Dagblad, Rotterdam-Oost, 15 juli 2019 
 

SAMEN EEN TEGEN EENZAAM 

 
Project “Samen één tegen eenzaam”, wordt ondersteund door professionals en vrijwilligers. Iedereen is welkom in de partytent, van 
jong tot oud, van elke achtergrond. Professionals en vrijwilligers delen hun kennis en ervaring met inwoners. Ondersteunende 
organisaties zijn: De Zellingen, De Bron, De Zonnebloem, Plaatselijk Platform Diaconesse, PCOB, Flexus Jeugdplein, 

ContourdeTwern, Quawonen en Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden- Holland. Ook Mariëtte Bac-Engels, lid adviescommissie Sociaal Domein, is bij 
dit project betrokken. 
 
Wilt u meer weten? 
Stuur dan een e-mail met uw vraag aan een jongerenwerker van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland: kirstengroos@stjjmh.nl of 
gunthergehlich@stjjmh.nl. 
  



 

SAMEN EEN TEGEN ALLEEN 

Er zijn veel manieren om “alleen zijn” te bestrijden. Er zijn grote en kleine projecten. Georganiseerd of particulier. Een klein “project” is er in Ouderkerk aan 
den IJssel. Daar staat een huis waar u, als u zich alleen voelt, welkom bent. De tafel is niet groot. Twee personen die zich alleen voelen zijn op de 
donderdag- of vrijdagavond welkom om na een hartelijke ontvangst aan te schuiven voor een gezellige maaltijd en drankje, een goed gesprek en een 
luisterend oor. U wordt gehaald en gebracht. Hebt u interesse en bent u parochiaan van de locatie H. Maria Koningin of lid van KBO Krimpen? Neem dan 
telefonisch contact op met Wilma of Ruud Engelenberg.  
Telefoon: Wilma: 0620 730 688,  
Ruud: 0654 753 506. 
Mailen kan ook: hmk@kpnmail.nl 
Van harte welkom. 
 

INLOOPHUIS CRIMPEN-INN 

Crimpen-Inn is een interkerkelijk initiatief en wil vanuit een christelijke levensvisie een deel van de eenzaamheid opvullen. Dit doen ze door een luisterend 
oor, een kop koffie te schenken of een warme maaltijd aan te bieden. Er zijn gespreksgroepen voor bepaalde doelgroepen. De vrijwilligers creëren met 
elkaar een warme ontmoetingsplek. 
 
Openingstijden 
Het inloophuis is wekelijks op woensdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur. Elke zondag lunchbijeenkomsten met een bijbelvertelling van 12.30 tot 14.00 
uur. Locatie in gebouw ’t Onderdak, Groenendaal 5. Kijk voor extra activiteiten en openingstijden op de website/facebook. 
U kunt zich ook via het webformulier opgeven voor een maaltijd of een activiteit of een vraag stellen. Voor meer informatie belt u met het genoemde 
telefoonnummer van de coordinator 
Lees meer op: https://krimpenwijzer.socialekaartnederland.nl/organisaties/inloophuis-crimpen-inn-krimpen-aan-den-ijssel 
 

KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN 

Kortweg KBO. Elke 2e dinsdag van de maand is er een gezellige middag van 14.00 tot 16.00 uur  inde ontmoetingsruimte van De Bron. 
Spelletjes, een praatje, kopje koffie, thee enz.  
Ook niet leden zijn van harte welkom. 
Soms is er een uitstapje waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd. Regelmatig zijn er filmdagen. Zie voor het programma onze 
website:  

www.christoffelparochie.nl/96. 
 
Adres activiteiten: 
De Bron, Memlinghof 2,  
2923 XT Krimpen a/d IJssel. 
 
  

https://krimpenwijzer.socialekaartnederland.nl/organisaties/inloophuis-crimpen-inn-krimpen-aan-den-ijssel
http://www.christoffelparochie.nl/96


 

LOKET LEVENSVRAGEN 

Soms is het tijd voor een goed gesprek  
Soms weet je niet waar je het zoeken moet. Tijdens de feestdagen komen vragen soms extra op je af. Je wilt een goed gesprek, je zoekt iemand die naar 
je luistert of iemand die je steunt in een lastig  proces dat je doormaakt. Die je helpt te zoeken naar wat jouw leven zin, betekenis en kracht geeft. Zodat je 
weer hoop krijgt voor het nieuwe jaar. Lees meer… 
 

BAKKIE DOEN 

 

“Bakkie doen” is een activiteit van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Kom je vanavond een bakkie doen? 
Op 16 februari heeft wethouder Arnold de Leeuw het project ‘Bakkie doen?’ geopend. Het doel van dit project is het bij elkaar  brengen van 
groepjes mensen met gedeelde interesses, thuis of op een gezamenlijk gekozen plek, ondersteund door een vrijwilliger. Het project is 
bedoeld voor Krimpenaren met een licht verstandelijke beperking, die zelfstandig wonen of toewerken naar het zelfstandig wonen. Arnold 

de Leeuw is ambassadeur voor 'Bakkie doen?' namens het college van B&W van Krimpen aan den IJssel. 
 

CAFÉ VAN TOEN EN NU 

 
Een populaire activiteit in Krimpen aan den IJssel is het Café van Toen en Nu. Café van Toen en Nu is één van de vier 

ontmoetingsprojecten die met ondersteuning van de gemeente in het leven zijn geroepen. Het Café́ vindt de laatste donderdagochtend 
van elke maand plaats van 10.00 tot 12.00 uur in het Streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de hand van thema’s halen we herinneringen 

op, maar we bespreken ook het huidige leven. Was toen alles beter? Of brengt nu ook mooie dingen met zich mee? We delen het verleden en heden met 
elkaar, maar altijd op een gezellige en luchtige manier. 
 
Wilt u meer weten over het Café́ van Toen en Nu, neem dan gerust contact op met de Sociaal werker van de KrimpenWijzer, tel: 06 82119612 of 
patriziaantuzzi@krimpenwijzer.nl 
 

INLOOPHUIS DE IJSSEL 

 
Inloophuis De IJssel is een ontmoetingscentrum voor iedereen die te maken heeft met kanker. 
U bent bij ons welkom voor steun en alle niet-medische vragen. Bij het inloophuis kun je in een ongedwongen sfeer terecht voor een 
luisterend oor, steun, activiteiten of informatie. 
Er is tijd en aandacht voor ieders verhaal. 
Loop gewoon eens binnen voor een kopje koffie. 

De inloop is vrij toegankelijk. Voel je WELKOM! 
Elke dinsdag open inloop van 13.30 uur – 16.30 uur. 
Adres: De Vijverhoek, Lage Vijver 2  

http://www.christoffelparochie.nl/images/pdf/HMK/RaadVanKerken/Loket_Levensvragen__jan_2020.pdf
mailto:patriziaantuzzi@krimpenwijzer.nl


2923 TP Krimpen aan den IJssel 
Aankomende Evenementen 

Zie: www.inloophuisdeijssel.nl/locaties/krimpen-aan-den-ijssel 

INFORMATIE OVER ALLE PROJECTEN 

Secretariaat H. Maria Koningin/De Bron en  
José Tuerlings 
e-mail: secretariaat.HMK@christoffelparochie.nl telefoon: 0180 516 287 
 

Terug naar Sociale Projecten 

Terug naar DE BRON 

 

 

HMK, sociale projecten, 12-2020 

 

http://www.christoffelparochie.nl/index.php/kerken/maria-koningin?layout=edit&id=598
http://www.christoffelparochie.nl/index.php/kerken/maria-koningin/ongecategoriseerd/10-de-bron
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