
 Redactie Nieuwsbrief: bestuur ACO 

Contactgegevens: info@aco-utrecht.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

N i e u w s b r i e f   A C O 
(Nr. 2, juni 2021) 

 

 

Beste lezer, 

 

Dit is de 2e nieuwsbrief van de ACO van 2021. 

In de afgelopen tijd is onze vernieuwde website gestart, ik hoop dat U daar al een blik op hebt 
geworpen en nuttige informatie hebt gevonden. 

De afgelopen tijd hebben wij, met partners van het MNU, een “wensenlijst” gemaakt voor de 
politieke partijen met punten waarvan wij hopen dat zij daar aandacht aan zullen geven in hun 
verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. 

Wij zijn heel blij met de komst van 2 nieuwe bestuursleden, die zich in deze nieuwsbrief zullen 
voorstellen. 

De voorbereidingen voor de themabijeenkomsten na de zomer zijn in volle gang. Wij hopen U dan 
daar weer fysiek te mogen ontmoeten (de raadszaal is daar al voor gereserveerd !) 

Ik wens U nu een zonnige, gezonde en gezellige zomer toe en nu wij allemaal gevaccineerd zijn weer 
contact met meer van Uw dierbaren (kleinkind op schoot !) 

 
    

 Tot spoedig ziens 
 Hartelijke groet, 
    Christa Tydeman, vicevoorzitter 
 

 

 

 

 

 

 

Postadres:  Pieterskerkhof 17, 3512 JR Utrecht 

E-Mail:      info@aco-utrecht.nl 
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Observaties van de seniorenburgemeester 
 
 
 
Als ik dit schrijf verblijf ik een paar weken op het Griekse eiland Kefalonia. Een paar dagen voordat ik 
op vakantie ging werd ik gebeld door een 89-jarige dame uit Tuindorp met een hulpvraag.  
Haar werkster was er na tweeënhalf jaar mee gestopt. Of ik haar kon helpen aan een nieuwe 
werkster. Ik kon haar natuurlijk geen werkster leveren. Ik bood haar aan een lijst te maken van 
allerlei instanties die huishoudelijke hulp bieden. Ik beloofde haar dat als ik terug ben van vakantie ik 
haar weer zou bellen om te kijken of ik haar nog van dienst kon zijn.  
 
Terwijl ik dit schrijf realiseer ik me dat het in Nederland veel beter geregeld is dan elders. Bij mijn 
vakantieadres woont in een klein huisje de 83-jarige moeder van Sofi, de eigenaresse van het 
complex waar ik verblijf. Sofi vertelde mij dat haar moeder maandelijks van de Griekse overheid 
€450,- kreeg. Haar man die overleden is, had zijn hele leven in loondienst gewerkt. 
De oude dame heeft kanker en moet maandelijks €300,- betalen voor haar medicijnen, zodat er maar 
€ 150,- per maand overblijft om van te leven. 
Ik vind dat diep triest, de ouderen moeten daar meer ontvangen, dat hebben ze verdiend.  
De grote jongens in Athene hebben hun schaapjes op het droge ten koste van de minder bedeelden. 
In Nederland is het ook niet altijd goed maar ben dankbaar dat ik toch in Nederland woon, want daar 
zijn toch de voorzieningen stukken beter voor ons dan hier in Griekenland. 
 

 

 

 

 

   Hartelijke groet,  

   Corrie Huiding- Stomp, seniorenburgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u mij willen spreken stuur dan een mail naar info@aco-utrecht.nl 

U kunt mij ook bellen: 06 - 82 34 34 29.  
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Nieuw ACO bestuurslid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit Krul 

 

 

Mijn naam is Gerrit Krul en ik ben in 1953 als één van de laatste echte inwoners van de Gemeente 

Zuilen geboren. Nadat Zuilen ingelijfd was door Utrecht heb ik altijd met veel plezier in deze stad 

gewoond. Na mijn schooltijd heb ik van 1971 tot 2003 gewerkt als verpleegkundige in diverse 

ziekenhuizen en instellingen. Mijn opleiding deed ik in het AZU, dat toen nog aan de Catharijnesingel 

gevestigd was. 

In 2003 ben ik naast mijn werk als zorgbegeleider in het Bartholomeus Gasthuis begonnen met een 

studie Theologie. In 2008 studeerde ik af, maar in 2006 werd ik reeds bevestigd als Geestelijk 

Verzorger in het Bartholomeus Gasthuis en later ook in Huize Tolsteeg. Toen Huize Tolsteeg in 2013 

gesloten werd ben ik met (vervroegd) pensioen gegaan. Na mijn pensionering ben ik echter blijven 

voorgaan in erediensten in diverse kerken en instellingen. Begin 2021 ben ik bevestigd als kerkelijk 

werker in de Lutherse Gemeente van Utrecht en Zeist. In die functie ga ik regelmatig voor in de 

Lutherse kerken van Utrecht en Zeist en in de Wartburg. Daarnaast doe ik veel bezoekwerk bij 

ouderen. 

In 2017 ben ik toegetreden tot het bestuur van de PCOB-stad Utrecht, aanvankelijk als 

penningmeester en vanaf 2021 als voorzitter van de afdeling. 

Met mijn man woon ik al vanaf 1975 samen, maar vanaf 2001 zijn we officieel getrouwd.                    

In de vrije tijd, die nog over is, sport ik graag en doe ik stamboomonderzoek naar mijn voorouders. 

Vanaf september 2021 mag ik toetreden tot het bestuur van de ACO en zal ik me o.a. bezighouden 

met het bijhouden van de penningen. Ik verheug me op deze functie omdat de doelstelling van de 

ACO me aanspreekt en ik me in het bijzonder wil bezig houden met het welzijn van ouderen in onze 

mooie stad. 
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Nieuw ACO bestuurslid  

 

 Thérèse van den Hurk 

 

 

Thérèse van den Hurk studeerde psychologie en bedrijfskunde, en rondde beide studies af. Zij 
studeerde af op organisatie en financiering van de zorg. In haar eerste baan was zij betrokken – 
vanuit overheid en verzekeraars – bij de herstructurering van de zorg. 
 
Vervolgens werkt zij meerdere jaren in de zakelijke dienstverlening. In 2005 werd zij directeur bij een 
organisatie in de langdurige zorg. 
 
Thérèse vervulde meerdere (eindverantwoordelijke) leidinggevende functies en is daarnaast een 
ervaren toezichthouder, en professioneel actief. Zij woont sinds 1987 in Utrecht. 
 
Zij heeft veel ervaring in de ouderenzorg, en is op de hoogte van ontwikkelingen en knelpunten in de 
zorg voor ouderen. Die kennis en ervaring kan zij nu inzetten binnen het ACO. 
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Themabijeenkomsten 

 

Corona maakte het noodzakelijk om themabijeenkomsten als videobijeenkomst te houden. De 

techniek maakte het mogelijk om zo toch met elkaar interessante gesprekken te voeren en tegelijk 

ervaart iedereen ook de beperkingen. Gelukkig is dit niet langer nodig en kunnen we elkaar na de 

zomerperiode weer normaal treffen. Vanuit dit perspectief wordt de geplande themabijeenkomst 

van 30 juni a.s. verschoven naar 29 september a.s. De Raadzaal is inmiddels gereserveerd! 

Met COSBO vindt overleg plaats over een gezamenlijke themabijeenkomst op 27 oktober a.s. 

Hierover meer eind augustus. 

De voorbereidingen voor de themabijeenkomst van 24 november a.s. zijn inmiddels in volle gang. 

Utrecht is misschien wel de belangrijkste fietsstad van Nederland. Fietsen draagt bij aan een gezonde 

manier van leven. Toch zijn er nog veel ouderen die de fiets laten staan. Soms omdat het niet meer 

kan, maar ook door andere oorzaken. De afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht heeft 

hiernaar onderzoek gedaan. Hoe kan fietsen door ouderen worden bevorderd is een belangrijke 

vraag die tijdens deze themabijeenkomst aan de orde komt. Veiligheid is een ander aspect en zo zijn 

er nog meer aspecten die te maken hebben met fietsen door ouderen. Die willen we aan de orde 

laten komen tijdens deze themabijeenkomst. 

Passend bij de themabijeenkomst van 29 november is om te vermelden dat in 2022 de start van de 

derde grote wielerwedstrijd na de Giro d’Italia (2010) en de Tour de France (2015) in Utrecht is: de 

Vuelta (voor meer info zie de website van de Vuelta  https://www.touretappe.nl/vuelta-2022-

parcours/ ). Utrecht als de ultieme fietsstad! 

 

 

Symposium 

 

Het symposium van 15 december a.s. wordt een zeer bijzonder symposium in aanloop naar de 

viering van 900 jaar stadsrechten. Dit feest van Utrecht wordt gevierd van 2 juni 2022 – de dag 

waarop 900 jaar terug Utrecht stadsrechten kreeg - tot 11 november 2022 (Sint Maarten) met als 

motto “Utrecht: Stad zonder Muren”. De projectorganisatie is volop aan het werk. Meer informatie 

kunt u vinden onder www.utrecht900.nl  

Ons symposium wordt gehouden op de plek waar de stadsrechten worden bewaard: het Utrechts 

Archief (HUA). HUA wil ons graag als gast verwelkomen. Kaj van Vliet, conservator, zal uitvoerig stil 

staan bij de achtergronden en de betekenis van de stadsrechten en wat dat op gang heeft gebracht. 

Een facsimile van de stadsrechten kunt u bewonderen.  Vanzelfsprekend kijken we niet alleen terug, 

maar ook naar de toekomst. Ook zullen we een nieuwe Seniorenburgemeester met elkaar kiezen! 
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Website 

 

Op 31 maart hebben we onze website vervangen door een geheel vernieuwde website. 

Overzichtelijker, frisser van uitstraling en actueler dan ooit. Hopelijk heeft u al regelmatig gebruik van 

deze nieuwe website gemaakt om ons te volgen. De reacties die we krijgen zijn zeer positief. Dat 

neemt niet weg dat verbeteringen altijd mogelijk zijn. We stellen het zeer op prijs wanneer u ons 

hierbij helpt door uw suggesties per mail toe te sturen info@aco-utrecht.nl . Uiteindelijk is de 

website hét communicatiekanaal tussen u en ons als bestuur.   https://www.aco-utrecht.nl/ 
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Kopgroep Wonen en Ouderen 

In de vorige Nieuwsbrief van maart 2021 meldden we al dat de Werkgroep Wonen vooruitgang heeft 

geboekt. In januari namen de twee wethouders van Wonen en Ouderenbeleid het ‘Toetsingskader 

woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen’, opgesteld door de Werkgroep, in ontvangst. Hierin 

staan de voorwaarden om in de (vele) (ver)bouwplannen in de stad rekening te houden met de 

woonwensen van senioren en mensen met een beperking. Zie de volledige inhoud van het 

Toetsingskader op Home - ACO (aco-utrecht.nl).  

Bestuurslid Coopmans voor het 

Bartholomeus Gasthuis in de 

Binnenstad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Luuk Huiskes 

Intussen zijn we weer een paar stappen verder. Naar aanleiding van de overname van het 

Toetsingskader heeft het College van B&W de Kopgroep ‘Een langer (t)huis voor ouderen’ ingesteld. 

De Kopgroep heeft als opdracht om de grote opgave op het gebied van ouderenhuisvesting te 

versnellen. Bedoeling is om op basis van een locatie in de wijk West te bepalen wat, waar en hoe er 

gebouwd moet worden voor senioren met en zonder behoefte aan zorgvoorzieningen. Dit plan kan 

vervolgens als voorbeeld dienen voor andere locaties in de stad. In de Kopgroep zijn alle betrokken 

partijen vertegenwoordigd, met name woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorginstellingen en 

gemeente Utrecht. Ook het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU) neemt deel in de persoon van 

Beer Boneschansker, directeur van COSBO, en Marianne Coopmans van ACO en Werkgroep Wonen. 

Verwachting is dat betrokken partijen nog voor de zomer tot een akkoord komen over het plan. 

Voordat dit definitief is, wordt het akkoord besproken met de belangenorganisaties van ouderen, zo 

is toegezegd. Wordt vervolgd.  
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn nauwelijks achter de rug en de volgende verkiezingen 

dienen zich aan: voor de gemeenteraad op 16 maart 2022. 

ACO bereid zich vanzelfsprekend hierop voor. Het bestuur heeft een bijdrage opgesteld voor de aan 

deze verkiezingen deelnemende partijen om alle aandacht te geven aan de steeds omvangrijker 

wordende groep senioren in Utrecht. Naast het onder de aandacht brengen van Wonen, Mobiliteit 

en Digitalisering als onderwerpen waarop volop moet worden ingezet in de periode 2022 – 2026 

hebben we een gedurfd voorstel gedaan om tot verregaande samenwerking te komen tussen 

seniorenorganisaties onder een gezamenlijke paraplu samen met gemeente en professionele 

organisaties om zo afspraken te maken over te nemen maatregelen en te realiseren voorzieningen 

voor senioren in de komende raadsperiode (en verder). Dat hebben we afgekeken van werkwijzen in 

Rotterdam en ’s-Gravenhage. We zijn benieuwd of deze handschoen wordt opgenomen. We 

proberen zoveel mogelijk af te stemmen met andere organisaties voor senioren”. 
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