K

Nr.

‘Land verloren, Krimpen geboren’:
een boek over Krimpense boerderijen
Burgemeester Vroom vertelt over
zijn eerste 6 jaar als Krimpense
burgemeester: “Voorbij gevlogen”
Maak het inbrekers niet te makkelijk
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Agenda
Klinker
Vanwege het coronavirus is het mogelijk dat
onderstaande activiteiten niet doorgaan,
uitgesteld worden of op een digitale manier
plaatsvinden.

2 december

Raadsvergadering om 20.00 uur.*

9 december

Besluitvoorbereidende raadscommissie
om 20.00 uur.*

16 december

Raadsvergadering om 20.00 uur.*

Deze agenda geeft een overzicht van verschillende activiteiten in de gemeente.
In de volgende Klinker kunnen activiteiten worden opgenomen voor de periode van
15 februari tot en met 18 april. Organiseert uw vereniging, club of organisatie in deze
periode een activiteit, dan hoort de redactie dat graag. U kunt een e-mail sturen
naar communicatie@krimpenaandenijssel.nl. Ook is het mogelijk om telefonisch
een activiteit door te geven via 14 0180. Of u kunt schrijven naar Redactie De Klinker,
Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

18 januari

10 februari

20 januari

15 februari

Besluitvoorbereidende raadscommissie
om 20.00 uur.*

Auditcommissie om 20.00 uur.*

Besluitvoorbereidende raadscommissie
om 20.00 uur.*

Auditcommissie om 20.00 uur.*

27 januari

17 februari

3 februari

24 februari

Besluitvoorbereidende raadscommissie
om 20.00 uur.*

Raadsvergadering om 20.00 uur.*

Informatieve raadscommissie om
20.00 uur.*

Raadsvergadering om 20.00 uur.*
*Kijk voor de agenda en meer informatie op
https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.

13 januari

Informatieve raadscommissie om
20.00 uur.*
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Een KOPP-kind heeft iemand
nodig die het ziet, hoort en voelt

Onderscheidingen van
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UITAGENDA
KRIMPEN >>>
Laat je inspireren!!¡...

2021

01/12 TENTOONSTELLING AMBACHT =
31/12 KRACHT STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD
01/12 EXPOSITIE FOTOGRAAF CASPER
31/12 CAMMERAAT DE TUYTER
01/12 EXPOSITIE LEDEN VERENIGING
31/12 KRIMPENER KUNSTWAARD
PAKKETJES KUNST DE TUYTER
02/12 FILM TENET DE TUYTER

09/12 FILMHUIS WOMAN IN GOLD DE TUYTER
11/12 PUBQUIZ DE TUYTER

19/12 FILM EN LEZING DE NOTENKRAKER
DE TUYTER

30/12 FILM THE INVISIBLE MAN DE TUYTER
01/12 DIVERSE PROEFLESSEN BIJ
31/12 SPORTVERENIGINGEN

Kijk op www.uitagendakrimpen.nl voor meer info en ticketverkoop.
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Verhalen van veteranen

rimpens boek: ‘Land
Krimpen geboren’

VOOR
WOORD

Voorbij gevlogen
De zittingsduur voor een burgemeester is 6 jaar. Onlangs
ben ik herbenoemd en mag ik de komende jaren aan het
werk blijven in deze mooie gemeente. De laatste editie
van de Klinker in 2021 start met een verhaal over mijn
herbenoeming. Het gaat mij er niet alleen om mensen
met elkaar te verbinden. Het gaat mij er vooral om de
hele bevolking recht te doen. De eerste 6 jaar zijn voorbij
gevlogen. Ik zie er naar uit om samen met u Krimpen nog
mooier en beter te maken.
In dit magazine blikken we terug op de OPK-campagne:
Oud papier en karton. De maand november stond in het
teken van Oud papier en karton. Het scheiden van oud
papier en karton gaat goed, maar kan in onze gemeente
nog beter. Hoe? Lees verder op pagina 19. De donkere
wintermaanden staan weer voor de deur. Een tijd waarin
veel woninginbraken worden gepleegd. Maak het inbrekers
niet te makkelijk. Kijk voor tips en meer informatie over
WhatsApp-buurtpreventie op pagina 22.
Een ander onderwerp waar de gemeente zich mee bezig
houdt, zijn de gemeentelijke onderscheidingen. De afgelopen periode merkten we dat we een nieuw systeem van
onderscheidingen nodig hebben om onze inwoners te
kunnen waarderen. We zijn dan ook blij dat de gemeenteraad in september de nieuwe Verordening Gemeentelijke
Onderscheidingen 2021 heeft aangenomen.
Waar we als gemeente ook blij mee zijn: de zonnepanelenactie. Profiteren van zonnepanelen op het dak van een
ander? Dat kan straks bij u in de buurt! In Kortland-Noord
starten 2 projecten waar bewoners aan mee kunnen
doen. In 2024 willen we in Krimpen namelijk 32.000
zonnepanelen hebben liggen.
In de rubriek ‘Krimpense samenleving’ leest u een verhaal
over het Taalnetwerk Krimpen. Het Taalnetwerk zet zich
in voor mensen met een lage taalvaardigheid. Zij kunnen
bijvoorbeeld groepslessen volgen of thuis worden voorgelezen. Het online Taalcafé is een blijvertje. Lees hier
meer over op pagina 11. In deze Klinker leest u ook de
verhalen van de Krimpense veteranen Peter van Rhijn en
Marco van Dijk. In de rubriek ‘Oude verhalen’ vertelt Arie
Koolmees over het nieuwe boek van de Historische Kring
Krimpen: ‘Land verloren, Krimpen geboren’. Een boek
boordevol verhalen en prachtige foto’s over hoe de
boeren hun boerderij, hun land en vee verloren.
Hartelijke groet,
Burgemeester Martijn Vroom

Klinker #4

De burgemeester blijft

hoe kom je echt in contact met de mensen die niet direct bij
de gemeente aankloppen? In de afgelopen jaren bedacht
Vroom tal van manieren om de mensen te bereiken. Meer
dan een jaar lang heeft hij elke maand in een willekeurige
brievenbus een uitnodiging voor een gesprek gedaan.
“Dat leverde bijzondere verhalen op. Ook hulpvragen die
ik dan weer doorverwees naar de deskundigen.”
Hij organiseerde ook ‘captain’s dinners’ met mensen die
bezig zijn in de Krimpense samenleving. “Een wijkagent,
een schooldirecteur, een ondernemer, zo divers mogelijk.
Na corona wil ik dit weer oppakken. We eten met groepjes
van ongeveer 12 mensen die aan elkaar vertellen waar ze
mee bezig zijn. De Krimpense gemeenschap bestaat
uit kleine gemeenschapjes die onderling heel hecht
zijn. Het is goed om de grenzen ertussen te doorbreken.
Als mensen elkaar weten te vinden, kunnen ze ook wat voor
elkaar betekenen.”

De zittingsduur voor een burgemeester
is 6 jaar. “Voorbij gevlogen,” zegt Martijn
Vroom. Inmiddels heeft zijn herbenoeming
plaatsgevonden. Reden genoeg voor een
interview. We zitten nog niet of hij steekt
van wal. “Geen moment saai, elke dag anders.
Altijd verrassende dingen en dezelfde
dingen verrassend anders.” Met hoeveel
enthousiasme kun je over je werk spreken!
Toch wil hij niet ontkennen dat het moment van zijn
herbenoeming spannend was. Hoe gaat zo’n herbenoeming eigenlijk in zijn werk? De eerste stap doet de commissaris van de Koning. Die vraagt of de burgemeester nog 6
jaar verder wil. “Ik wilde dat wel”, zegt Vroom, “maar het
viel me op dat niemand mij vroeg waaróm ik dat wilde,
toch geen onbelangrijke vraag.”
Vervolgens gaat de commissaris in gesprek met de
fractievoorzitters. Heeft de burgemeester wel voldaan
aan de profielschets? “Dat gebeurt uiteraard buiten mijn
gezichtsveld, achter gesloten deuren. Ik had wel gevraagd
of ze ook met mensen buiten Krimpen wilden spreken.
Niet iedereen ziet altijd wat ik buiten dit huis doe.”
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad een aanbeveling op
voor de commissaris van de Koning. De commissaris
adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en die
minister doet een voordracht aan de koning.
Inmiddels weten we dat koning Willem Alexander het
goed vond dat Martijn Vroom nog 6 jaar burgemeester
van Krimpen blijft.

Recht doen

Martijn bedacht ook andere manieren om Krimpen en de
mensen te leren kennen: ‘wandelen met de burgemeester’
of ‘praten en prikken’. “Ik wil graag dat de mensen hun
eigen buurt laten zien en daarbij vertellen wat hen bevalt
en niet bevalt. De wethouders trekken ook steeds meer
de wijken in. We zoeken de mensen bewust op. Ook daar
waar mensen liever uit het zicht willen blijven omdat ze niet
van goede zin zijn. Misschien hebben ze daar een duwtje
nodig om hun leven weer op de rechte rails te krijgen.”
Laat het duidelijk zijn, het gaat de burgemeester er niet
alleen om mensen met elkaar te verbinden., Maar het gaat
er vooral om de hele bevolking recht te doen. “De man of
vrouw met de keten is vaak een laatste vluchtheuvel. De één
is goedgebekt, de ander heeft een advocaat, maar er zijn
ook mensen die niemand hebben. Voor hen wil ik er zijn.
Gelukkig krijgen we hoge cijfers voor de afhandeling van
klachten en meldingen. Maar ik zie dat er mensen zijn voor
wie de gemeente een te hoge drempel heeft. Graag wil ik
een bijdrage leveren om die drempel te verlagen.” Of het
allemaal nog niet genoeg is, heeft de burgemeester elke
week op een vast moment ruimte in zijn agenda gemaakt
voor mensen die hem nodig hebben. Hij spreekt over
de ‘randen van zijn agenda’. Daarbij refereert hij aan het
bijbelverhaal (deze burgemeester is ook theoloog), waarin

‘Toegankelijk en aanspreekbaar’

Die profielschets … Martijn citeert uit het hoofd alsof die
hem op het lijf geschreven is: “De burgemeester als plaatsgenoot en boegbeeld. Hij voelt zich thuis in de gemeente
Krimpen aan den IJssel. Hij is open, zichtbaar aanwezig
en maakt actief deel uit van de Krimpense gemeenschap.
In goede en slechte dagen leeft hij als burgervader mee
met de bevolking en is hij toegankelijk en aanspreekbaar.”
Deze zinsneden passen hem als een handschoen.
Natuurlijk, er bestaan op het raadhuis spreekuren. Maar
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Foto: Bezoek Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op 21 februari 2017.

verteld wordt dat je bij de oogst de aren aan de randen van
de akker moet laten liggen voor mensen die niets hebben.

raad. In de vergaderstijl is in de afgelopen 6 jaar wel het
een en ander veranderd. “Het maakt nogal uit hoe je de
vergaderingen inricht,” vertelt Martijn. Een gebouw en
de vergaderruimte kunnen van invloed zijn op de manier
van vergaderen. Als je een effectieve en snelle vergadering
wilt, moet je de tafels weghalen. Als je tegenover elkaar zit,
ontstaat er ook een tegenover. We zetten tegenwoordig
de hoofdspreker in het midden. Je merkt direct dat de
raadsleden anders reageren. En we hebben de spreektijd
ingevoerd. Zo voorkom je dat de een de spreektijd van een
ander opslokt. Voor mij als voorzitter is het belangrijk dat
iedereen aan het eind van de vergadering tegen zichzelf
kan zeggen: het was goed dat ik er was.” Mensen tot hun
recht laten komen, tot in de vergaderzaal toe.

Toeslagenaffaire

“Ik heb wakker gelegen van de toeslagenaffaire,” zegt
Martijn Vroom. “De overheid heeft hier willens en wetens
mensen de vernieling in geholpen. Ik voel me daardoor
bedrukt. In Krimpen zijn 10 keer zo veel slachtoffers dan
de Belastingdienst dacht en de meesten zijn nog niet
geholpen. We hebben in het college gezegd dat we meer
gaan doen dan het Rijk voorschrijft, ook al kost het extra
geld.”
Kent de burgemeester na 6 jaar zijn gemeente? Hij denkt
even na en zegt dan resoluut nee. “Ik heb wel de overtuiging dat ik veel Krimpenaren gesproken heb en dat veel
Krimpenaren mij weten te bereiken. Maar er zijn nog
genoeg plekken in Krimpen die ik te weinig ken. Daarom
wil ik nog 6 jaar.”

Regionale contacten

In de profielschets wordt ook gesproken over de regionale samenwerking en over het inzetten van netwerken.
Daar kun je deze burgemeester gerust op aanspreken.
Hij heeft verschillende pittige portefeuilles in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. ‘Infrastructuur en veiligheid’ bijvoorbeeld. “Een flinke klus, met een haven, een
tunnel en bruggen”, zegt Martijn, maar hij lijkt het vooral
leuk te vinden. Ook is hij verantwoordelijk voor ‘Veiligheid,

Vergaderen

Het burgemeestersambt vraagt natuurlijk meer dan
contacten zoeken met inwoners. Een burgemeester is,
om maar iets te noemen, ook voorzitter van de gemeente-
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water en overstromingen’. En niet te vergeten
zijn plek in het dagelijks bestuur van de
Metropoolregio. “Om daarvoor gevraagd
te worden is wel eervol,” glundert hij. Maar
hij voegt er direct aan toe dat deze functie
niet alleen leuk is voor hemzelf, maar vooral
belangrijk om Krimpen op de kaart te zetten.
Als een kleine gemeente zelfstandig wil
blijven, zijn de regionale contacten van het
grootste belang. Zo heeft hij een structuur
opgetuigd om de gemeenteraad bij de regio
te betrekken. Elk half jaar komt een externe
organisatie, zoals de milieudienst, de sociale
dienst of de brandweer, tekst en uitleg geven
over wat ze doen en wat belangrijk is voor
Krimpen. “Wij waren de eerste gemeente
die dat zo deed. De gemeenteraad is erdoor
opgebloeid. En die organisaties hebben
Krimpen beter leren kennen. Zonder die
samenwerking kan Krimpen niet zelfstandig
blijven.”

Vrije tijd

Komt de burgemeester bij al dat besturen
en vergaderen nog aan zichzelf toe? “Zeker
wel,” zegt hij, “ik woon dicht bij mijn werk
en kan meestal aan het eind van de middag
en het begin van de avond thuis zijn. Verder
houd ik van sporten. Dat kan op zaterdag.
En zondag de kerk en Feyenoord. Ik kom wel
aan mijn trekken.”

Terug- en vooruitkijken

Je hoeft eigenlijk niet te vragen waar hij met
het meeste plezier op terugkijkt. Inmiddels
weten we het: “Ik vind het heel bijzonder
dat de mensen mij hun verhalen willen
vertellen en hun emoties met mij willen
delen.” Als tweede punt noemt hij dan toch
weer de zitting in het dagelijks bestuur van
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Maar vergeet ook niet de veteranen die hij de
nodige aandacht heeft geschonken. Kortom,
er zijn niet veel zaken waar hij niet met plezier
op terugkijkt.
En de toekomst? De burgemeester hoeft
niet na te denken. “Mensen die in de knel
zitten een stem geven.” Het is het steeds
terugkerende refrein in het gesprek, maar
ook in zijn functioneren als burgemeester
van Krimpen aan den IJssel. Hij moet de
komende 6 jaar maar op dezelfde voet
verdergaan.
Huib Neven

EVEN
NEVEN

Brommerangst
Wie zet toch steeds die scooters aan de straat? Hoeven ze
die niet meer? Komt Cyclus straks langs om ze op te halen?
Inmiddels weet ik beter. De deelscooters zijn onderdeel van
de mobiliteitsmaatregelen van de gemeente. De auto uit,
de scooter op. Schoon en duurzaam. En het ontlast het autoverkeer op de Grote Kruising. Daar stroomt het verkeer nu
onbelemmerd door als het water in de Hollandsche IJssel.
Misschien wel door die ‘pak-me-danscooters’.
Zo’n mooi initiatief kun je niet naast je neerleggen. Sinds
ik op mijn zestiende met een brommer tegen een muur
geknald ben, heb ik nooit meer een gemotoriseerde tweewieler durven bestijgen. Maar een mens moet niet zijn
hele leven in zijn angsten blijven hangen. Ik heb de stoute
schoenen dus maar aangetrokken. Maar hoe krijg je zo’n
ding aan de praat?
Zonder smartphone kom je nergens. Voor iemand die
voor bijna alle functies van dat apparaat kinderen of kleinkinderen moet inschakelen, is dat nog niet zo makkelijk. Een
app downloaden gaat nog wel. Maar vervolgens moet je je
identiteit prijsgeven: een foto van je rijbewijs en een selfie
(nooit gedaan, ik schrok me rot). Toen nog een selfie, maar
dan met mijn rijbewijs in de hand. Moet u eens proberen.
In de ene hand je smartphone, in de andere je rijbewijs…
en dan klikken. Ik weet niet meer hoe, maar na een half uur
aanmodderen was ik geregistreerd.
Maar dan voltrekt zich ook het ene wonder na het andere.
Je opent de app. Die weet precies waar jij bent en waar
de dichtstbijzijnde scooter zich bevindt. Ik begrijp nu ook
waarom iedereen altijd op zijn smartphone loopt te kijken.
Natuurlijk op weg naar een scooter.
Ik hoefde maar 3 minuten te lopen, daar stond een exemplaar. Je houdt je telefoon ertegenaan … en geloof het of
niet, hij doet het. Let wel, je hoort hem niet, maar als je het
gas opendraait gaat hij rijden. Zorg dan wel dat je erop zit.
En daar ging ik, met brede lach en wapperende haren, als
een prins op zijn groene paard. Na zestig jaar had ik eindelijk mijn brommerangst overwonnen.
Van mij mogen ze lijn 97 en 98 opheffen. Ik pluk wel een
scooter van de straat.
Huib Neven

A.D.B. Dakbedekkingen
nieuwbouw, renovatie en isolatie

Op dakbedekkingen bieden wij
10 jaar garantie op waterdichtheid.
Waalstraat 30, 2921 XP Krimpen aan den IJssel
Mob. 06 18 8846 40
Tel. 0180 44 37 48
info@adb-dakbedekkingen.nl
www.adb-dakbedekkingen.nl

• Knikarmschermen
• Uitvalschermen
• Markiezen
• Screens
• Rolluiken
• Jaloezieën
• Lamellen
• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plissé gordijnen
• Rolhorren
• Hordeuren
Kwaliteitszonwering voor binnen en buiten.
Vrijblijvend advies en prijsopgaven bij u THUIS!

all 4
u

Tevens mogelijkheid
l i f e s t y l e tot bezoek showroom!
Sneakers Tattoos T-shirts Sunglasses

Scoor je toffe sneakers, T-shirts, tattoo’s,
new era cap, Smartphone reparaties en meer
nu gewoon in Krimpen!
Kom langs in de winkel of neem contact op
voor een tattoo afspraak bij All4U Lifestyle

STAD EN LANDSCHAP 39 . KRIMPEN AAN DEN IJSSEL . 0180 515 237 . WWW.HONDA-VANROON.NL

BINNENWEG 1 . KRIMPEN AAN DEN IJSSEL . 0180 550 544 . WWW.ROOCAR.NL

Klinker #4

KRIMPENSE SAMENLEVING

Een KOPP-kind heeft iemand
nodig die het ziet, hoort en voelt
Funactiviteiten voor jonge mantelzorgers
ook voor KOPP-kind

Kinderen van ouders met psychische
problemen of een verslaving lopen meer
kans om zelf vroeg of laat ook problemen
te ontwikkelen. Ervaringsdeskundige en
ambassadeur Petrina Haak maakt zich
sterk voor deze groep.

KOPP-kinderen zijn in veel gevallen ook mantelzorgers.
Om hen af en toe eens te ontlasten organiseert het
Steunpunt Mantelzorg Krimpen aan den IJssel regelmatig
fun-activiteiten, zoals een gezellige filmmiddag, cupcakes
bakken of bowlen.
Belangrijk is dat een KOPP-kind goede voorlichting over
de problemen van de ouder(s) krijgt. Bij het Trimbos instituut zijn hiervoor speciale informatieboekjes en –kaarten
ontwikkeld. Petrina: “Het is belangrijk hier gebruik van
te maken. Kinderen kunnen soms banger worden als zij
de situatie niet begrijpen. In gesprek gaan is het beste.
Het kind heeft het nodig dat iemand afstemt op zijn gevoel
en informatie geeft op maat.”

In Nederland is 1 op de 6 kinderen een zogenoemd KOPP/
KOVP-kind, een Kind van Ouder(s) met Psychische of
Verslavings Problemen. Ook in Krimpen aan den IJssel
wonen deze kinderen. Voor hen heeft KrimpenWijzer
vanuit het netwerk Inclusief Krimpen een speciale
ambassadeur aangesteld: Petrina Haak.
Petrina Haak is ervaringsdeskundige. Ze groeide op met
een manisch depressieve moeder. “Ik droeg verantwoordelijkheden die ik niet had mogen dragen en thuis was
de sfeer onvoorspelbaar. Het maakte dat ik de wereld als
spannend en eng zag. Op de basisschool heb ik lang niet
durven praten, ik zat vast in mezelf. Ik heb lang gezocht
naar wat ik miste.”

Gezonde volwassene in de buurt maakt verschil

Toen Petrina 21 was, kwam ze er pas achter dat ze een
KOPP-kind was en kwam er voor haar gerichte hulp.
“Daardoor heb ik inmiddels de woorden weten te vinden
voor dat waarvoor ik geen woorden had. Ik wil dat anderen
er eerder achter komen dan ik. Daarom zet ik me nu in
voor hen.”
Als ambassadeur wil Petrina vooral bewustwording
brengen bij volwassenen die met kinderen te maken
hebben. Via hun werk of in hun familie en vriendenkring.
Ze deelt haar kennis graag. Via KrimpenWijzer kunnen
mensen met haar in contact komen.
Als er in de buurt van het KOPP-kind maar één gezonde
volwassene is die op hem of haar kan afstemmen, kan
dat al veel betekenen, zegt Petrina. “Als een kind bijvoorbeeld eens pannenkoeken kan eten bij de buren, of even
mee kan naar de speeltuin. Ik gun het KOPP-kinderen dat
zij kind kunnen blijven. Ik had als kind nodig dat iemand
vroeg: hoe gaat het nou met joú, Petrina? Een KOPP-kind
heeft het nodig dat er iemand is die het ziet, die het hoort
en die het voelt, net als elk mens. ”
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Heeft u een probleem met
uw afvoer? Wij lossen dit
graag voor u op.

Ook komen wij langs bij stankoverlast.
U kunt vrijblijvend contact opnemen
met onderstaande gegevens:

Telefoon: 085 - 580 12 11
E-mail: info@regioriool
www.regioriool.nl

KRIMPENSE SAMENLEVING

Taalnetwerk helpt taalvaardigheid
Krimpenaren te vergroten
Aanbod is er genoeg, aldus Van Schaick. “Naar vrijwilligers zijn we wel hard op zoek. Wie graag iets betekent
voor de taalontwikkeling van kinderen en hun ouders
nodigen we van harte uit mee te doen.”

Het Taalnetwerk Krimpen aan den IJssel
zet zich in voor mensen met een lage
taalvaardigheid. Zij kunnen bijvoorbeeld
groepslessen volgen of thuis worden voorgelezen. Het online Taalcafé is een blijvertje.

Welkom op de leesclub

Al sinds 2015 bestaat het Taalnetwerk Krimpen aan den
IJssel, een samenwerkingsverband tussen de bibliotheek,
KrimpenWijzer, Inloophuis Crimpen-Inn en de Stichting
Lezen en Schrijven. “We waren bang om langs elkaar
heen te gaan werken”, legt vrijwilligerscoördinator Chris
Rijswijk van KrimpenWijzer uit. “Ieder op onze eigen
manier waren we met de doelgroep bezig, dus waarom
niet samen optrekken?”
De doelgroep is mensen met een lage taalvaardigheid.
Dat kunnen mensen zijn die Nederlands als tweede taal
hebben, maar ook mensen die om wat voor reden dan ook
moeite hebben met taal. Voor deze groep worden er in
Krimpen allerlei activiteiten georganiseerd. Zo is er elke
maandag het Taalcafé in de bibliotheek en zijn er wekelijks
groepslessen in het inloophuis. Ook kunnen mensen één
op één taalcoaching krijgen via KrimpenWijzer.

Ook is het taalnetwerk bezig met het opzetten van een
leesclub. “Deze maand zijn we met een groepje begonnen
aan de Eenvoudig Lezen-versie van De Wandelaar van
Adriaan van Dis. De hoop is dat we een leesclub voor
langere tijd kunnen vormen. Iedereen is welkom.”
Wie laag taalvaardig is, heeft doorgaans ook moeite met
digitale vaardigheden. Ook hiervoor zet het Taalnetwerk
zich in. Van Schaick: “Elke dinsdag kunnen Krimpenaren
tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur in
de bieb terecht met al hun digitale vragen. Wij helpen
de mensen verder en ook kunnen zij met programma’s
oefenen onder begeleiding van vrijwilligers.” De bibliotheek heeft laptops, maar mensen mogen natuurlijk ook
hun eigen laptop of tablet meebrengen.

Online taalcafé populair

De afgelopen maanden konden de groepslessen en het
Taalcafé vanwege corona niet doorgaan. Wel werd een
online Taalcafé ingericht. “Dat werkte heel goed”, zegt
Patricia van Schaick van de bibliotheek. “Het is heel laagdrempelig, mensen hoeven niet weg en geen oppas
te regelen. Wekelijks komen we online met minstens
15 mensen samen.” Het Taalcafé in de bibliotheek is
inmiddels weer opgestart, maar ook het online café blijft
bestaan. “Het voegt echt iets toe.”
De groepslessen in het inloophuis zijn nog niet opgestart. Wel kunnen de vrijwilligers individueel met mensen
afspreken. Rijswijk: “Er zijn bijvoorbeeld vrijwilligers
die met mensen gaan wandelen en al wandelend de
Nederlandse taal oefenen.”
Behalve de lessen en het Taalcafé is er ook de Voorleesexpress. Dit is een landelijk initiatief waaraan ook de
Krimpense bibliotheek al jaren meewerkt. Vrijwilligers
van de VoorleesExpress komen 20 weken lang wekelijks bij
gezinnen thuis voorlezen.
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Wilt u het Taalnetwerk helpen als vrijwilliger? Mail
dan naar vrijwilligerscoördinator Chris Rijswijk via
chrisrijswijk@krimpenwijzer.nl of kom langs bij de
bibliotheek.

Onderscheidingen van
onze gemeente veranderen
Sinds enige tijd merkten we dat Krimpen aan
den IJssel een nieuw systeem van onderscheidingen nodig heeft om onze inwoners te
kunnen waarderen. We zijn dan ook blij dat
de gemeenteraad in september de nieuwe
Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen
2021 heeft aangenomen.

De Krimpense Roemer en de Krimpense Pluim
voegen we samen tot 1 onderscheiding

De gemeente Krimpen aan den IJssel had
verschillende gemeentelijke onderscheidingen

Het kan bijvoorbeeld gaan om een prestatie in de sport of
het langdurig lid zijn van een vereniging. En vanaf nu kan
er ook iemand worden voorgedragen die op cultureel of
economisch gebied iets voor Krimpen heeft betekend.
Het college beoordeelt deze aanvragen.
De aangenomen motie is meegenomen in de verordening
Een aantal partijen van de raad heeft in 2019 een motie
ingediend om een jeugdonderscheiding toe te voegen.
Burgemeester Martijn Vroom: “Door deze nieuwe verordening voldoet het college van burgemeester en wethouders aan die wens. Onze wethouder jeugd heeft hiervoor
contact gehad met de mensen die dit voorstelden.”

Door het samenvoegen van de Krimpense Roemer en de
Krimpense Pluim maken we het aantal onderscheidingen
kleiner. Burgemeester Martijn Vroom: “Hiermee hopen
we dat inwoners meer onderscheidingen aanvragen en
daarmee meer mensen kunnen onderscheiden. “

De nieuwe onderscheiding is voor
verschillende verdiensten

Krimpen aan den IJssel was een van de weinige gemeenten
in Nederland met een breed aanbod in gemeentelijke
onderscheidingen. Hierdoor én door het teruglopende
aantal aanvragen, hebben we de verordening opnieuw
bekeken. Ook ontbrak een jeugdonderscheiding.
Jeugdige inwoners konden alleen door het krijgen van
de Krimpense Pluim een gemeentelijk teken van enorme
waardering krijgen.
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De Krimpense Maan is een
waarderingsteken

Burgemeester Martijn Vroom: “Het mooie is dat
we dit waarderingsteken geven aan zowel Krimpenaren als niet-Krimpenaren en verenigingen.
Het is een enorme blijk van waardering op het
gebied van sport, cultuur en de Krimpense samenleving.” Het kan hierbij gaan om een eenmalige
prestatie. Ook kunnen inwoners deze krijgen bij
een langdurig lidmaatschap (50 jaar of langer)
van een vereniging. Of een (minimaal) 25-jarig
lidmaatschap als bestuurslid van een vereniging.
Beide onderscheidingen zijn een maanvormig
kunstwerk. Deze maantjes komen uit het gemeentewapen van Krimpen. Ook de oorkonde (een
soort diploma) die hierbij hoort heeft dit wapen.

Het Krimpens Maantje voor jongeren die
een voorbeeldfunctie zijn

We zijn ontzettend blij dat we nu ook een jongerenwaarderingsteken hebben. Burgemeester
Martijn Vroom: “Dit grootse compliment kennen
we toe aan Krimpenaren tussen de 6 en 18 jaar.
Het is een teken van waardering voor een bijzondere prestatie. Of voor Krimpense jongeren
die zonder eigen voordeel tijdens een lange tijd
bijzonder veel doen voor andere Krimpenaren.”
Ook kunnen die jongeren een bijzondere maatschappelijke prestatie hebben geleverd. Ze zijn
een voorbeeldfunctie voor anderen door wat ze
hebben gedaan. Of omdat ze een heel goed idee
voor Krimpen hadden en deze hebben uitgevoerd. Hierdoor kunnen ze in aanmerking komen
voor het Krimpense Maantje. Belangrijk is wel
dat de prestatie of inzet niet langer dan 1 jaar
geleden heeft plaatsgevonden. De jongere mag
niet eerder zijn beloond. De kindergemeenteraad, de voorzitter en de wethouder jeugd kennen
het Krimpense jongerenwaarderingsteken toe.
De uitreiking vindt plaats op een speciale dag:
de Internationale Dag van de Rechten van het
Kind. Als deze dag in het weekend valt, dan is de
uitreiking op de vrijdag voorafgaand.

Gemeentelijke onderscheiding anders
dan Koninklijke onderscheiding

Ook kan u voor iemand een Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen. De burgemeester
van de plaats waar deze persoon woont, reikt
deze meestal uit. De uitreiking van een lintje kan
op 2 verschillende momenten. Tijdens de Lintjesregen (de laatste werkdag voor Koningsdag) of op
een ander bijzonder moment. Meer informatie
vindt u op www.lintjes.nl.

COLUMN
B&W

Coronavoucher
Krimpen
Al weer een column over corona. Ik ben er wel een beetje
klaar mee. U ook? Lees toch even door, want dit gaat
niet over het vervelende coronavirus, maar over iets veel
leukers. Ik wil u iets vertellen over de Coronavoucher
Krimpen.
Ieder huishouden heeft begin november van de gemeente
een voucher ter waarde van € 25,- ontvangen. Die voucher
noemen we de Coronavoucher Krimpen. Met die voucher
kunt u iets kopen bij Krimpense ondernemers die tijdens
de lockdown hun deuren moesten sluiten. U kunt de
voucher ook als gift inleveren bij Krimpense maatschappelijke instellingen en kerken. Tot 31 december 2021 kunt
u de voucher inleveren. Welke ondernemers, maatschappelijke instellingen en kerken meedoen aan deze actie,
leest u op www.krimpenaandenijssel.nl/coronavoucher.
Daar vindt u ook alle informatie over deze actie.
Waarom geven we deze vouchers weg? De coronatijd
heeft veel van ons gevraagd. Met elkaar zijn we door een
moeilijke tijd heen gegaan. Gelukkig hebben Krimpen
en haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen en kerken zich van hun best kant laten zien. Er
waren allerlei mooie initiatieven om elkaar te steunen en te
helpen. Ondernemers, scholen en verenigingen hebben
binnen alle beperkingen hard gewerkt om hun ‘toko’
draaiende te houden. Het was voor niemand makkelijk!
Ik ben blij dat het nu weer beter gaat. Natuurlijk gelden
er nog wel enkele maatregelen, maar er is gelukkig weer
veel meer mogelijk. Toch vind ik, en met mij het hele
college van burgemeester en wethouders, dat u best nog
een extra steuntje in de rug kan krijgen. Dit is daarom het
moment om iets voor u en de hele Krimpense samenleving te doen. We hebben lang nagedacht over wat dat
dan kan zijn en hoe wij dat kunnen doen. Hoe bereiken
we zoveel mogelijk mensen? En hoe heeft iedereen er
iets aan? En hoe kunnen we zorgen dat er op meerdere
manieren van wordt geprofiteerd? De oplossing vonden
we in de Coronavoucher Krimpen. Zo doen wij iets
voor u en u weer iets voor iemand anders in Krimpen.
Een win-win-win situatie.
Mijn oproep aan u is: doe er iets moois mee!
Anthon Timm
Wethouder

Keijmel & Partner schoonmaakdiensten levert al sinds 1989 perfect
schoonmaakwerk. Kwaliteit, service en vakmanschap hebben er door de
jaren heen voor gezorgd dat wij gespecialiseerd zijn in:
• Kantoren totale schoonmaak onderhoud • Onderhoudswerkzaamheden • Gevelreiniging
• Scholen totale schoonmaak onderhoud • Glazenwassen
• Vloeronderhoud
• Opleveringsschoonmaak
• Tapijtreiniging
Keijmel & Partner schoonmaakdiensten heeft alle professionele middelen en
vakkundige medewerkers voor een optimaal schoon eindresultaat.
Tel.: 0180-511142 • GSM: 06-50260534 • keijmelenpartner@planet.nl
www.keijmelenpartner.nl

kennis maken
zonder cookies?
Wij hebben ook èchte koekjes – die
brengen we langs als je een afspraak
met ons maakt!

www.stoppelenburguitvaart.nl • uitvaart@stoppelenburg.nl

De nieuwe Golf Variant 8
Nu in de showroom

Dus bel of mail als je onze live
cookies wil!
Private Lease
vanaf € 379*
per maand

info@efficienta.nl
0180 512 522
www.efficienta.nl
Krimpen aan den IJssel

Brandstofverbruik in l/100km: binnen de bebouwde kom tussen
4,9 en 4,8/ buiten de bebouwde kom tussen 3,7 en 3,6/ gecombineerd tussen 4,1 en 4,0; CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen
108 en 106: efficiëntieklasse: A+. *Het getoonde Private Lease
tarief is een vanafprijs exclusief brandstof, inclusief btw en op
basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Wijzigingen,
druk- en/of zetfouten voorbehouden.

GRAFISCH PLUS
www.mdekoning.nl

088 - 2013480

Klinker #4

Nieuwe bijeenkomsten van
het Alzheimer Trefpunt

Het Alzheimer Café heeft een nieuwe naam:
het Alzheimer Trefpunt. Met een nieuwe
invulling van de bijeenkomsten moet het
Alzheimer Trefpunt een bruisende plek
worden. Het Alzheimer Trefpunt is een plek
waar mensen terecht kunnen voor informatie,
een ontmoeting en het delen en leren van
elkaars ervaringen. Het gaat dan vooral om
mensen met dementie, mantelzorgers en
andere personen die hier interesse in hebben.
De ontmoetingen van het Alzheimer Trefpunt
zijn laagdrempelig en vrijblijvend

Het Alzheimer Trefpunt is een plek om op een laagdrempelige en vrijblijvende manier over dementie te
praten. Ook wordt er informatie over dementie gedeeld
en opgehaald. Ontmoetingen met mensen die min of
meer hetzelfde doormaken of al een gedeelte van het
pad bewandeld hebben, kunnen heel helpend zijn. Daarnaast komt u als bezoeker van het trefpunt in contact met
verschillende professionals die iedere dag werken met
dementerende mensen. Deze professionals hebben
kennis over de ziekte en kunnen u goed helpen.

Elke twee maanden vindt er een
bijeenkomst plaats

In 2021 en 2022 organiseren we 1 keer per 2 maanden een
bijeenkomst. De locatie en tijd zijn steeds verschillend.
Er is bijvoorbeeld een middag- of avondprogramma.
Op zo’n manier krijgen zo veel mogelijk mensen de
gelegenheid om aanwezig te zijn. Hieronder vindt u
een overzicht van de planning voor seizoen 2021 – 2022.
De exacte locaties en tijden voor de bijeenkomsten in 2022
maken we op een later moment bekend. Houd hiervoor
www.krimpenwijzer.nl in de gaten. U bent van harte
uitgenodigd om 1 of meerdere bijeenkomsten van het
Alzheimer Trefpunt bij te wonen.
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* VERVALT * Woensdag 1 december:
14.00 - 16.00 uur
Feestelijke heropening van het Alzheimer
Trefpunt in het raadhuis, Raadhuisplein 2.
Dinsdag 18 januari 2022 13.30 - 15.30 uur
Middag over zingeving en beleving met
geestelijk begeleiders Hester van Briemen
en Willemieke Schipper in Buurtkamer
De Vijverhoek, Lage Vijver 2.
Maart 2022
Buurtkameravond met de documentaire ‘Wat ik
nog ben’ met ex-mantelzorger Liz Cramer.
Mei 2022
Buurtkamermiddag over de kracht van bewegen
en muziek bij dementie. Lokale organisaties
werken hieraan mee.
Juli 2022
Een activiteit om het seizoen af te sluiten.
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OUDE VERHALEN

LAND VERLOREN,
KRIMPEN GEBOREN

De Historische Kring
Krimpen (HKK) spant zich in
om de historie en cultuur
van onze gemeente levend
te houden. Dat doet zij op
www.historischekring
krimpen.nl en regelmatig
in deze rubriek ‘Oude
verhalen’. Arie Koolmees, één
van de actieve leden van de
HKK, schrijft dit keer over het
nieuwe boek ‘Land verloren,
Krimpen geboren’.
Dat is de titel van het ruim 200
pagina’s dikke boek dat Historische
Kring Krimpen aan den IJssel in
december presenteert. Een boek
boordevol verhalen en prachtige
foto’s over hoe de boeren hun boerderij, hun land en vee verloren.
Het boek gaat ook over hoe Krimpen
in 100 jaar veranderde van een agrarisch dijkdorp in een gemeente met
bijna 30.000 inwoners. Een aantal
boerderijen is verdwenen, maar er
staan er nog meer dan 20. Niet meer
als actieve boerderij, maar wel als
monumentaal pand.

Een echt boerendorp

Krimpen had eeuwenlang alleen wat
lintbebouwing langs de dijken. Straten
waren er nog niet. Die kwamen pas
vanaf 1920. Het bouwen van de eerste
straat, de Tuinstraat, kon pas nadat de
gemeente een boerderij en de bijbe-

horende landerijen kocht. Na taaie
onderhandelingen waren de eigenaar
en de gemeente het met elkaar eens
over de prijs van de grond. Na de
afronding van de onderhandelingen
tastte de verkoper in zijn binnenzak.
Hij haalde daar een envelop met 500
gulden uit voor de burgemeester.
De burgemeester mocht dit bedrag
verdelen onder de armen in Krimpen.
Dat was de start van de woningbouw
in Krimpen. Na de opening van de
Algerabrug in 1958 kwam de woningbouw in een stroomversnelling.
Verschillende boeren werden uitgekocht. Langzaam maar zeker breidde
de bebouwde kom van Krimpen zich
uit. Hennepakkers, boomgaarden en
weilanden moesten hiervoor plaatsmaken.

Grondbezit

Niet alle boeren waren zelf eigenaar
van de boerderij en de landerijen.
Het eigendom lag soms bij rijke
grondbezitters. Zij woonden vaak
zelf niet in Krimpen en verhuurden
de hoeve aan de boeren. De eigenaar ontving de pacht (huur), de boer
de opbrengst van het vee. De eigenaar was alert op het beheer van zijn
bezittingen. Het hoofdgebouw, de
schuren, de landerijen en de sloten…
niets ontging hem. Ieder jaar kwam
hij met paard en rijtuig op inspectiebezoek. Zo’n bezoek duurde vaak
meerdere dagen. Hij overnachtte dan
in 1 van zijn boerderijen. In verschillende boerderijen sliep de eigenaar
in een eigen slaapkamer. De rest
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van het jaar zat de kamer op slot.
De verhouding tussen grondbezitter
en pachter was soms gespannen.
Te weinig onderhoud door de pachter
leidde tot opzegging van het pachtcontract. De boer moest binnen een
jaar de boerderij verlaten.

Runderpest

Eén van de grootste rampen voor
de boeren in de Krimpenerwaard
was de runderpest. In 1865 brak een
epidemie uit in Engeland en die
bereikte al snel het vaste land. In 1866
werd ook bij een Krimpense boer een
aantal besmette koeien aangetroffen.
De veearts adviseerde de gemeente
de zieke koeien te onteigenen, af te
maken en te begraven in een diepe
kuil. Maar de gemeenteraad besliste
anders. Hoewel veel van de getroffen
dieren doodgingen, was er een kleine
kans op herstel van de zieke runderen.
Door de ziekte gecontroleerd te
laten uitrazen zou de schade wellicht
kleiner zijn dan bij een harde ingreep,
zo redeneerde het gemeentebestuur.
Het tegendeel was waar. De maatschappelijke druk om strengere maatregelen nam toe. Zelfs het leger
kwam de besmette gebieden afgrendelen. In Krimpen waren de militairen
ondergebracht in het logement bij de
veerpont. Ze handhaafden daar het
transportverbod. In mei 1867 bleek de
epidemie voorbij.

Spannende verhalen

Naast een beschrijving van de agrarische geschiedenis staan we in het
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Foto boven: Boerderij aan de IJsseldijk 188.
Foto rechts: Logement aan de Veerdam.
Foto onder: Johanna Maria Hoeve aan de
IJsseldijk 218.

boek uitgebreid stil bij de historie van
alle boerderijen. In 1 van die verhalen
trekt een Krimpense boerenzoon,
door het Franse leger geronseld, als
soldaat in 1812 naar Rusland. In 1806
had keizer Napoleon Bonaparte ook
Nederland veroverd. Rusland was in
de ogen van Napoleon een logische
volgende stap. Maar hiervoor had
hij veel soldaten nodig. De Nederlandse boerenzonen waren niet
alleen gezond en sterk maar hadden
ook een paard beschikbaar. De veldtocht naar Moskou werd een ramp.

Toen Napoleon zich met zijn leger
moest terugtrekken, bleek dat van
de aanvankelijk 700.000 soldaten
slechts 20.000 mannen de veldtocht
hadden overleefd. De boerenzoon
uit Krimpen overleefde de ontberingen wel. Samen met zijn maat uit
Gouderak. En zo kwam het dat de
Slag aan de Berezina ook in een boerderij aan de Hollandsche IJssel diepe
sporen naliet.
Arie Koolmees
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‘Land verloren, Krimpen
geboren. Het boerenerfgoed
van Krimpen aan den IJssel’
is een uitgave van de Historische
Kring Krimpen aan den IJssel en
geschreven door Arie Koolmees
en André Hoogendijk. Het boek
verschijnt in december. U kunt
het boek kopen in de lokale
boekhandel of via de webshop
van de HKK.

AutoDrome Nederland
Stormsweg 28, 2921 LZ Krimpen a/d IJssel, Tel. 0180 590 540

www.autodrome-nederland.nl
U vindt ons aan de Stormsweg 28 op het industrieterrein STORMPOLDER

Raadhuisplein 55c, 2922 AG Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180 820 220 / info@rijnvisnotaris.nl
www.rijnvisnotaris.nl

UITVAARTZORG
MET AANDACHT
EN BETROKKENHEID

Marieke van Grevenstein - Rijkaart
06 224 22 501 | marieke@funeralhouse.nl | www.funeralhouse.nl

DUURZAAMHEID

Oud papier en karton:
Scheur los en stamp plat

Het scheiden van oud papier en karton gaat
goed, maar kan in Krimpen aan den IJssel nog
beter. Samen met Cyclus zet de gemeente zich
in voor het juist scheiden en aanbieden van
oud papier en karton. Om deze reden stond de
maand november extra in het teken van deze
afvalstroom.
In Krimpen aan den IJssel wordt het PMD, GFT+E en oud
papier en karton gescheiden van het restafval. Cyclus
zamelde in 2020 meer grondstoffen in. Zo was er bij het
oud papier en karton een toename van 4% ten opzichte van
2019. Er was vooral een toename in het aantal kartonnen
pakketjes door de stijging van aankopen via internet.

Het scheiden gaat goed, maar kan nog
altijd beter

Alleen plat materiaal kan goed verwerkt worden

Wethouder Anthon Timm (afval): “We zijn in Krimpen
hard op weg om de doelstellingen te behalen. Maar
het kan nog beter. Zorg daarom dat het oud papier of
karton niet vervuild is. En voorkom dat het tussen het restafval verdwijnt. Door juist te scheiden kunt u uw restafval
verminderen en kosten besparen. Dat is ook nog eens
goed voor het milieu.”

De campagne zorgde voor meer kennis

Onderzoek laat zien dat het scheiden van oud papier en
karton goed gaat, maar dat het op sommige onderdelen
nog beter kan. Ongeveer 10% van het oud papier en
karton belandt nog steeds bij het restafval. Daarnaast valt
er nog winst te behalen in de kwaliteit en het aanbieden
van het oud papier en karton.

Nieuw papier bestaat voor 85% uit oud papier en kunnen
we tot wel zeven keer recyclen. Oud papier en karton is
daarom een waardevolle grondstof. Vervuiling tussen het
oud papier zoals vuile pizza- en taartdozen, patatzakken,
nat papier of karton of plastic verstoren het recycleproces.

Verpakkingen van karton worden niet altijd klein gemaakt,
voordat het wordt weggegooid in een container. De kans
dat grote stukken karton klem zitten in een container
is groot. Hierdoor kan de container in storing raken.
De storing zorgt weer voor bijplaatsingen. Dit heeft een
grote invloed op het straatbeeld. Reden genoeg om hier
alert op te zijn.
Met de regionale campagne in november zette Cyclus
in op het vergroten van de kennis rond het scheiden van
oud papier en karton. Het karton moet schoon, droog
en klein aangeboden worden. Oud papier dat nat en
vies is of veel plastic bevat wordt afgekeurd. Daarnaast
gaf de campagne inzicht in hoe oud papier en karton
gerecycled wordt.
Meer informatie over het juist scheiden en aanbieden van
oud papier en karton is te vinden op www.cyclusnv.nl/
oud-papier. Houd ook de Facebookpagina van Cyclus @
Cyclusnv in de gaten!
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COMPUTERS & DIGITALE TV
PC’s & laptops op maat
Reparaties randapparatuur
& onderdelen
Smartphone reparaties
U kunt tevens bij ons terecht
voor APK service van uw PC
Hèt adres voor al uw
PC wensen en oplossingen
De Korf 31
2924 AH Krimpen a/d IJssel
Tel: 0180 - 51 55 55

info@atlascomputers.nl
www.atlascomputers.nl

Ook een
maatje zijn
voor een
ander? Inzet
is uiteraard in
overleg

Installatiebedrijf Nobel bv

• Cv. Werk
• Cv. Service en onderhoud

MARIA IS

• Airconditioning

KRIMPENS

MAATJE

• Zink- en dakwerk

JIJ OOK?!

• Badkamers en sanitair
Stormsweg 54 - Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180 - 51 65 30

Krimpens maatje worden of meer informatie?
Neem contact op met KrimpenWijzer
Bel: 0180 517 590
App: 06 22 59 42 79
E-mail: welzijn@krimpenwijzer.nl

T: (0180) 51 75 90
E: info@krimpenwijzer.nl

info@installatiebedrijfnobel.nl
www.installatiebedrijfnobel.nl
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Samen maken we van Krimpen
een Fairtrade gemeente
In het voorjaar is er met steun vanuit het
gemeentebestuur een kerngroep aan de slag
gegaan om ook van Krimpen aan den IJssel een
Fairtrade Gemeente te maken. Fairtrade maakt
een verschil. Niet alleen als het gaat om eerlijke
prijzen, maar ook om het uitbannen van kinderarbeid en slavernij. Ook draagt het bij aan een
beter klimaat en goede arbeidsvoorwaarden.

en andere organisaties motiveren dit voorbeeld te volgen.
Ook bedrijven kunnen zich aansluiten. De inkoop en het
gebruik van Fairtrade producten passen uitstekend in
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Het hoeft niet ingrijpend te zijn. Het bewust inkopen van
koffie en thee levert al een belangrijke bijdrage.

Promotie van horeca en winkels

Winkeliers en (horeca) ondernemers die Fairtrade
producten verkopen en/of gebruiken, kunnen zich
aansluiten. Deze bedrijven krijgen extra promotie en
zijn binnenkort ook te herkennen aan de speciale raamsticker. Daarnaast worden zij vermeld op de website
www.fairtradekrimpen.nl. Wanneer er op voldoende
plekken Fairtrade producten verkocht en gebruikt
worden, behaalt Krimpen aan den IJssel de titel ‘Fairtrade
Gemeente’. Heeft u als (horeca-)ondernemer hulp of
inspiratie nodig? De kerngroep helpt u graag.

Fairtrade in uw supermarkt

Heeft u weleens gelet op het Fairtrade logo in de supermarkten? Wanneer u eenmaal het logo herkent, kiest
u misschien vaker voor een Fairtrade product. Door al
één product in uw winkelwagentje te vervangen voor
een product met het Fairtrade logo gunt u boeren en
arbeiders een beter bestaan. In Nederland zijn bijna
10.000 Fairtrade producten te koop. Denk bijvoorbeeld
aan koffie, thee, bananen, chocolade, wijn en cosmetica.

Meedoen met Fairtrade Krimpen

Wereldwijd profiteren ruim 1,8 miljoen boeren en
arbeiders in 72 landen van Fairtrade. Ze krijgen hierdoor
eerlijke minimumprijzen voor hun producten. En provisies
die zij zelf kunnen investeren. Sinds 2014 is er alleen aan
deze bonus al ruim een miljard dollar uitgekeerd.

Krimpense organisaties doen mee

De gemeentelijke organisatie gaat zoveel mogelijk over
op het gebruik van Fairtrade producten. Ook diverse
kerken, winkeliers en ondernemers gebruiken inmiddels
Fairtrade. De kerngroep wil verenigingen, scholen, kerken

U kunt ook zelf iets betekenen. Door bijvoorbeeld bij de
aankoop van producten te letten op het Fairtrade-logo.
De kerngroep benadert bedrijven en organisaties zoveel
mogelijk, maar zij worden ook opgeroepen om zelf contact te leggen. Dat kan via welkom@fairtradekrimpen.nl of
via telefoonnummer 14 0180.
De kerngroep verwelkomt ook graag nog nieuwe leden.
Draagt u Fairtrade een warm hart toe? Doe dan mee en
kom kennismaken met de kerngroep. We zoeken vrijwilligers met een communicatie-achtergrond. Maar ook echte
netwerkers en doeners die het leuk vinden om events
bij te wonen en Fairtrade onder de aandacht te brengen
zijn van harte welkom. Kijk voor meer informatie op:
www.fairtradekrimpen.nl.
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Klinker #4
#3

Maak het inbrekers
niet te makkelijk
De donkere wintermaanden staan voor de
deur. Een tijd waarin traditiegetrouw de
meeste inbraken worden gepleegd. Aan onverlichte woningen zien inbrekers 's avonds dat
bewoners niet thuis zijn. Bovendien zijn er
minder mensen op straat, waardoor er weinig
zicht is op verdachte situaties. U kunt zelf
zorgen dat u het inbrekers niet te makkelijk
maakt. Hoe kunt u dat doen?
Er zijn veel maatregelen die u zelf, maar ook samen met
bijvoorbeeld uw buren, kunt nemen om een woning, maar
ook een flatgebouw of wijk veiliger te maken. Veilig wonen
is vooral een kwestie van ‘bewust wonen’. Bijvoorbeeld
door altijd een aantal checks te doen voordat u uw woning
verlaat, ook al is het ‘voor even’. Want ‘gelegenheid maakt
de dief’.

Top 3 inbraakpreventietips

1. Sluit ramen en deuren altijd met een sleutel af. De beste
sloten helpen niet als u ze niet gebruikt of als u tegelijkertijd een (boven)raam open laat staan. Draai uw
deuren en ramen dus echt op slot en laat de sleutel niet

in het slot zitten. Inbrekers kunnen anders onder het slot
een gat boren en vervolgens de sleutel met behulp van
een geprepareerd voorwerp omdraaien (gaatjesboormethode).
2. Zorg overal voor goede sloten met het waarborg van
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Goed hang- en sluitwerk
kunt u kopen bij veel bouwmarkten. Maar u kunt het ook
laten installeren door gecertificeerde bedrijven.
3. Niet thuis? Licht aan! Het is belangrijk om uw woning
er uit te laten zien alsof u thuis bent. Het laten branden
van lampen als u niet thuis bent kunt u regelen met tijdklokken. Denk ook aan de bovenverdieping. Gebruik
buitenverlichting met bijvoorbeeld een schemerschakelaar of bewegingssensor.
Op www.politiekeurmerk.nl/preventietips staat een
compleet overzicht met praktische tips die uw veiligheid
vergroot.

Samen werken aan veiligheid door
WhatsApp buurtpreventie

Ook uw buren kunnen een oogje in het zeil houden als
u niet thuis bent. De veiligheid in uw buurt kunt u ook
volgen door deel te nemen aan buurtpreventiegroepen.
In Krimpen zijn diverse WhatsApp buurtpreventie-
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groepen actief, waar u aan deel kunt nemen. De inzet
van deze WhatsApp als buurtpreventiemiddel en
burgerinitiatief is succesvol. In Krimpen aan den IJssel
zijn inmiddels 20 WhatsApp buurtpreventiegroepen
actief. Dit is te danken aan de inzet van diverse inwoners. Zij zetten zich met veel enthousiasme in als
beheerder van een WhatsApp buurtpreventiegroep.

KORT NIEUWS

Spelregels

Met Transitievisie
Warmte op naar
aardgasvrije gemeente

Jaarlijkse bijeenkomst van WhatsApp
buurtpreventiebeheerders

De gemeente Krimpen legt de laatste hand aan haar
Transitievisie Warmte. Hierin staat opgeschreven hoe
en wanneer we wijken in de gemeente van het aardgas
kunnen afkoppelen. Elke gemeente in Nederland moet
voor eind 2021 zo’n Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Deze visies sluiten aan bij het Klimaatakkoord
dat Nederland in 2018 sloot na de VN klimaatconferentie in Parijs. “In dat akkoord staat dat we gebouwen
in Nederland in 2050 niet meer verwarmen met aardgas. Dat is nodig om de CO2-uitstoot te verminderen
en klimaatverandering tegen te gaan”, zegt wethouder
Duurzaamheid Wubbo Tempel. “Dat betekent dat we ook
in Krimpen aan den IJssel huizen en bedrijfsgebouwen op
een andere manier moeten verwarmen.”

Een inwoner, die zich wil aanmelden bij een WhatsApp
buurtpreventiegroep, moet tenminste 18 jaar oud zijn
en woonachtig in Nederland. De beheerder stelt de
deelnemers na hun aanmelding op de hoogte van
de spelregels. Het taalgebruik en de inhoud van het
bericht moet zakelijk en respectvol zijn. De app wordt
alleen gebruikt bij acute incidenten. Zo voorkom je
dat er onderwerpen gedeeld worden die niet urgent
zijn of die niet over de veiligheid van de buurt gaan.
Deelnemers kunnen foto’s delen over het incident in
de WhatsApp buurtpreventiegroep. Het versturen
van foto’s van personen is uiteraard alleen toegestaan
als dit noodzakelijk of van meerwaarde is.

Ieder jaar vindt er een bijeenkomst plaats van
WhatsApp buurtpreventiebeheerders in het raadhuis. Tijdens deze bijeenkomst wisselen beheerders
hun ervaringen met elkaar, de politie en de gemeente
uit. De politie geeft een presentatie en waardevolle tips aan de beheerders. Saskia Oudshoorn,
beheerder van Whatsapp buurtpreventiegroep
Lansingh-Zuid: “Ik raad iedereen aan zich aan te
sluiten bij een buurtpreventiegroep. Zo kun je met
elkaar de veiligheid in de buurt beter waarborgen.
Bij een acuut incident ben je direct op de hoogte.
Samen gaan we de strijd aan tegen criminaliteit!”

Zelf een WhatsApp
buurtpreventiegroep opstarten?
De gemeente ondersteunt het burgerinitiatief
van WhatsApp buurtpreventie. Wij geven
informatie en advies over het opstarten van een
dergelijke groep. Op de website www.wabp.nl is
te zien of er al een WhatsApp buurtpreventiegroep bestaat voor uw wijk. Daarnaast plaatst
de gemeente WhatsApp buurtpreventieborden.
Wilt u meer weten over het opstarten van een
WhatsApp buurtpreventiegroep? Of wilt u een
buurtpreventiebord aanvragen? Stuur dan een
e-mail naar veiligheid@krimpenaandenijssel.nl.
Of kijk op www.krimpenaandenijssel.nl/
whatsapp-buurtpreventie.

Overstap niet makkelijk, maar goed mogelijk

De overstap naar duurzame en aardgasvrije verwarming
is niet makkelijk, maar in de toekomst wel mogelijk, aldus
de wethouder. “In de Transitievisie Warmte verkennen
we alle alternatieven. Ook kijken we welk tijdpad tot 2030
haalbaar en betaalbaar is.”
Voor de Transitievisie is uitgezocht wat er nodig is om
geen aardgas meer te gebruiken. “Welke stappen we
kunnen maken, hangt van de woningen af. Voor oudere
woningen is voorbereiding nodig. Een goede eerste stap
voor iedereen is isoleren”, zegt Tempel. “Dat levert meer
comfort en besparing op.”
Tempel benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen
mee kan en wil doen. “De Transitievisie is ook geen
ontwerp. Het is juist een uitnodiging om in gesprek te
gaan en initiatieven te ontwikkelen.” In december stelt de
gemeenteraad de Transitievisie Warmte formeel vast.

Informatieavond voor inwoners en ondernemers

In november hield de gemeente al een informatieavond
voor inwoners over de Transitievisie. In januari organiseert de gemeente nog twee informatieavonden.
Eén informatieavond voor bewoners en één voor ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden. Tijdens deze
avonden gaat de gemeente in gesprek over de resultaten
van de Transitievisie Warmte. “We willen bijvoorbeeld met
ondernemers bespreken of en hoe zij restwarmte met
elkaar kunnen uitwisselen. En hoe we kunnen helpen om
op een goede manier energie te besparen.” Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u binnenkort op
www.krimpenaandenijssel.nl.
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Profiteren van zonnepanelen
op het dak van een ander?
Dat kan straks bij u in de buurt!
U wil zelf energie opwekken, investeren in
zonne-energie of geld aan de zon verdienen.
Maar u heeft geen eigen dak. Of het dak van
uw huis is niet geschikt. Dan is er goed nieuws!
In Kortland-Noord starten 2 projecten waar
bewoners aan mee kunnen doen. Het zonnedak
van het Krimpenerwaard College en het
zonnedak van een bedrijfspand aan de IJsselstraat. U kunt zich vanaf nu aanmelden.
Dankzij gezamenlijke zonnedaken kunnen steeds meer
Krimpenaren profiteren van de opbrengst van zonneenergie. Wethouder Wubbo Tempel is dan ook blij met de
initiatieven. “In onze Duurzaamheidsagenda hebben we
een duidelijk doel gesteld. In 2024 willen we in Krimpen
32.000 zonnepanelen hebben liggen. In 2019 telden we
8.400 zonnepanelen op Krimpense daken. Met deze

2 projecten groeit het aantal zonnepanelen hard. Dat is
mooi. Zo vergroten we de hoeveelheid duurzame energie
in onze gemeente.”

Zonnepanelen op het dak van een groot
gebouw in de buurt

Als u geen mogelijkheid heeft om zelf zonnepanelen
te leggen, kunt u samen met andere buurtbewoners
meedoen aan een collectief (gezamenlijk) zonnedak.
Daarbij komen de zonnepanelen op een dak van
een groter gebouw bij u in de buurt te liggen. Denk
bijvoorbeeld aan een school, bedrijfspand of sporthal.
Een energiecoöperatie regelt de aanleg van het zonnedak
en maakt afspraken met energieleveranciers. De opgewekte stroom wordt namelijk meteen aan het net geleverd.
Buurtbewoners zijn samen eigenaar van het zonnedak
U moet lid worden van de energiecoöperatie om te kunnen
profiteren van de zonnepanelen. Bij een gezamenlijk
zonnedak koopt u een deel van het dak: een zonnedeel.
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Dat heet een certificaat en geldt meestal voor een
periode van 15 jaar. U bent dus samen met andere
buurtbewoners mede-eigenaar van het zonnedak.
Om mee te kunnen doen moet u in het postcodegebied rond het zonnedak wonen: de postcoderoos.

Zonnepanelen leveren rente op

Over uw zonnedeel – uw investering – krijgt u 15 jaar
lang ieder jaar winst uitgekeerd. Dat heet ook wel
rendement. De hoogte van de winst is afhankelijk
van de hoeveelheid stroom die het zonnedak heeft
opgewekt. De winst krijgt u elk jaar uitbetaald op uw
bankrekening. Vergelijk het met rente op een spaarrekening, maar dan met een hoger rentepercentage.
Daarnaast krijgt u elk jaar 1/15de deel van uw investering terug. Zo heeft u in 15 jaar uw investering terugverdiend. Daarna stopt het project.

Bewoners met postcode 2921, 2922, 2923,
2924 en 2925 kunnen meedoen

Wilt u meedoen aan de zonneprojecten in KortlandNoord? Dat kan als u in de postcodegebieden 2921,
2922, 2923, 2924 en 2925 woont, of daar een bedrijf
heeft met een kleinverbruikaansluiting.
Project 1
500 zonnepanelen op het Krimpenerwaard College
Het zonneproject op het Krimpenerwaard College is
het eerste initiatief van energiecoöperatie Energiek
Krimpen: een stichting met vrijwilligers uit Krimpen
die duurzaamheid belangrijk vinden. Op het dak van
de school komen ongeveer 500 zonnepanelen te
liggen. Die wekken genoeg stroom op voor zo’n 50
huishoudens. Meedoen aan dit project kan al vanaf
1 certificaat, dat kost 300 euro. Per certificaat krijgt u
elk jaar ongeveer 4% rendement uitgekeerd. U wordt
voor 12 euro per jaar lid van Energiek Krimpen.
Bewoners die al lid zijn, krijgen voorrang op het
zonnepanelenproject.
Lid worden kan via www.energiekkrimpen.nl. Bel voor
meer informatie met de voorzitter van Energiek
(Jan Herman Koster, 06 23 47 21 06). Volg dit project
ook via Facebook en LinkedIn.
Project 2
200 zonnepanelen aan de IJsselstraat 21a
Het tweede zonneproject komt in de IJsselstraat.
Daar werkt de eigenaar van een bedrijfspand samen
met Zonne Collectief Zeeland aan een zonnedak.
Elk certificaat kost 500 euro. Meedoen kan vanaf
2 certificaten. U mag maximaal 12 certificaten
kopen. Elk jaar krijgt u ongeveer 4% rendement
uitgekeerd. Ga voor meer informatie naar
www.zonnecollectiefzeeland.nl. Of kom ook naar de
informatieavond op dinsdag 7 december vanaf 19.45
uur aan de IJsselstraat 21a. De avond start om 20.00
uur. U kunt zich via de site aanmelden.

KORT NIEUWS

Betere bereikbaarheid
door deelscooters en
deelfietsen
Afgelopen zomer lanceerden GO Sharing en felyx het
gebruik van de deelscooters in Krimpen aan den IJssel.
In de gemeente staan circa 70 elektrische deelscooters.
Het initiatief van de elektrische deelscooters draagt
onder andere bij aan de verbetering van de bereikbaarheid rond de werkzaamheden aan de Grote Kruising in
Krimpen aan den IJssel.

Een goed alternatief voor de auto

Het gebruik van de elektrische deelscooters geeft u de
mogelijkheid uw auto te laten staan en met de deelscooter
te reizen naar bijvoorbeeld Rotterdam. U kunt zo snel en
gemakkelijk reizen, zonder dat u last ondervindt van het
verkeer. En voor wie liever fietst staan er ook elektrische
deelfietsen klaar op diverse plekken in de gemeente.
Anthon Timm, wethouder bereikbaarheid: “De deelscooters van GO Sharing en felyx en de elektrische
deelfietsen van WindMill Bike zijn duurzame vervoersmiddelen die Krimpenaren kunnen gebruiken. Ze zijn
een goed alternatief voor de auto en dat is belangrijk voor
de bereikbaarheid van Krimpen. Zeker nu we werken aan
de Grote Kruising. Door het gebruik van deze scooters en
fietsers maken we de gemeente ook een stukje duurzamer.”

Wilt u gebruik maken van een deelscooter
of deelfiets?

Om gebruik te maken van de deelscooters en -fietsen is
het nodig de app van de betreffende aanbieder te installeren. Na het downloaden van de app kunt u zich hierin
registreren. Vervolgens kunt u de deelscooters en -fietsen
direct gebruiken. In de app is te zien waar de scooters of
fietsen te vinden zijn.

Meld overlast van een deelscooter of deelfiets
bij de aanbieder

De deelscooters en -fietsen staan voor gebruik ter
beschikking in de hele gemeente. Na gebruik is het
de bedoeling dat deze netjes worden geparkeerd en
achtergelaten. De scooters en fietsen mogen geen
belemmering geven in de doorgang voor alle verkeer.
Ondervindt u overlast? Meld deze bij de aanbieders.
U kunt GO Sharing dagelijks tussen 09.00 en 23.00
uur bereiken via telefoonnummer 085 90 22 901. Felyx
is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 18.00 uur via
telefoonnummer 085 20 80 470. Zij zorgen voor het
verplaatsen of verwijderen van de scooters. WindMill Bike
kunt u bereiken via telefoonnummer 06 18 41 15 91.
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Zijdepark 2 2935 LB Ouderkerk a/d IJssel
telefoon 0180 - 681 253 fax 0180 - 683 496
info@deweerdwonenenslapen.nl
www.deweerdwonenenslapen.nl

Automobielbedrijf
P. en D. Broere BV

Lekdijk 73
Krimpen aan den IJssel

Tel. 0180 515 055
info@broere.citroen.nl

Onderhoud • Reparatie • Accessoires • Leasing • Financiering

Elektrotechniek
U kunt bij ons terecht voor:
•
•
•
•
•

Installatie

Verkoop en inkoop van nieuwe- en gebruikte auto´s
Onderhoud en reparatie (al meer dan 40 jaar ervaring)
Schadereparaties
Financiering en leasing
Occasions van diverse merken
(meer dan 40 op voorraad!)

U leest dit
Adverteren werkt!
info: magazinedeklinker@gmail.com

Uw Citroën dealer voor de
Krimpenerwaard en omstreken

Tel: 0180- 44 60 60
Bekijk onze occasions op:
www.roestenheuvelman.nl
WWW.BROERE.CITROEN.NL

Geef uw zitmeubel een tweede kans !
* Voor al uw loodgieters- en installatiewerkzaamheden!
* Goede service en kwaliteit voor een betaalbare prijs!
* In Krimpen geen voorrijkosten!
Gert-Jan Gardenier

M.

06 139 343 47

Rotterdamseweg 12

E.

instal.gardenier@hetnet.nl

2921 AP Krimpen a/d IJssel

T / F. 0 1 8 0 5 1 6 1 2 1

mr. R.R. Rijnvis
mr. B. Zwaveling
al ruim 50 jaar actief voor ondernemers en particulieren

den IJssel
IJssel

A C C O U N T A N T S

&

B E L A S T I N G A D V I S E U R S

BELASTING BESPAREN?

WIJ KIJKEN GRAAG MEE NAAR DE MOGELIJKHEDEN
administraties | jaarrekeningen | belastingaangiften
bedrijfsadviezen | belastingadviezen
Weteringsingel 7 - 2921 BA Krimpen aan den IJssel
telefoon 0180 514 777
e-mail82
info@folkertskaat.nl
0180
02 20
www.folkertskaat.nl

www.lintnotarissen.nl

Klinker #4

VETERANEN

“We gaan ze daar
een lesje leren”
In mei 1960 kreeg Smaldeel 5 de opdracht naar
Nieuw-Guinea op te stomen: 2 torpedojagers,
een onderzeeboot, een bevoorradingsschip
en het vliegdekschip Hr. Ms. Karel Doorman.
Aan boord van het laatste schip bevond zich
machinist Peter van Rhijn (1941). Hij kan
eindeloos vertellen over zijn 6-jarige diensttijd
bij de Koninklijke Marine. Hij heeft veel gelezen
en nagedacht over Nieuw Guinea en heeft er
een uitgesproken mening over. “We hebben de
Papoea’s in de steek gelaten.”
Karel Doorman

De jonge Van Rhijn wilde niets liever dan varen. Op zijn 16e
liet hij zich keuren bij het Keurings- en Selectiecentrum van
de Koninklijke Marine in Voorschoten. Van de 62 werden
er 15 goedgekeurd. “Ik behoorde tot de gelukkigen.”
Hij volgde eerst een militaire opleiding in het Marine
Opleidingskamp in Hilversum. Toen de opleiding tot
machinist aan de Technische Opleiding Koninklijk Marine
in Amsterdam.
Tot zijn grote voldoening werd hij op de Karel Doorman
geplaatst. Het vliegdekschip kwam net van de werf
Wilton-Feijenoord, waar het was verbouwd. Daar was een
schuin dek (Angle-deck) aangebracht, zodat er ruimte
kwam voor het parkeren van de vliegtuigen.
“Ik kwam eerst op het vliegdek terecht om de katapult en
de remkabels te bedienen en te verzorgen. We hebben
veel geoefend, zowel op land als op open zee.” Het hoornsignaal dat het begin van de vliegoefeningen aangaf, gaat
nooit meer uit zijn hoofd. Peter zingt het feilloos na.

Rampenreis

In 1958 steken ze de oceaan over naar Florida en de
Nederlandse Antillen. Een jaar later volgt een tocht naar
Hamburg vol dramatische gebeurtenissen. Eerst een
brandstofbrand waarbij een jonge matroos omkomt.
Daarna wordt een Belgisch vissersschip overvaren waarbij
alle 5 opvarenden verdrinken. Tenslotte verongelukt een
Sea Hawk-straaljager na de katapultstart waarbij de piloot
overlijdt. Toen moest de reis naar Nieuw-Guinea nog
beginnen.

Machtsvertoon

Een reis van ruim 7 maanden. “We gaan ze daar wel
even een lesje leren, zo dachten we in onze jeugdige

“Het is allemaal voor
niets geweest.”
overmoed. Net als die jonge jongens die in 1948 als
dienstplichtig militair naar Nederlands-Indië werden
gestuurd. Die wisten ook van niks.” Zo voeren ze via de
Canarische eilanden, Kaapstad, Australië naar NieuwGuinea. De eerste haven was Hollandia, het tegenwoordige Jayapura. “Wat waren de Papoea’s blij met onze
komst. Dat lieten ze zien met hun fantastische traditionele
dansen op het vliegdek. Ze waren bang dat de Indonesiërs
het voor het zeggen zouden krijgen.”
In die tijd probeerden de infiltranten van het Indonesische
leger op allerlei manieren Nieuw-Guinea binnen
te komen. “Ik moet zeggen dat wij daar tijdens onze
patrouilletochten niets van gemerkt hebben. Wij hebben
ook geen gevechten meegemaakt. We voeren daar in het
rond uit machtsvertoon, om de Indonesiërs te imponeren.”

Voor niets

Het is allemaal voor niets geweest. Nog geen jaar later
vond de overdracht aan Indonesië plaats. Veteraan Van
Rhijn heeft er geen goed woord voor over. “We hadden
daar moeten blijven. De Papoea’s wilden dat.”
Huib Neven
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administratie en belastingadvies


Fysiotherapie
Manuele therapie
Fysiotherapie
Manuele therapie

MSC Krimpen (GK)
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen a/d IJssel
T 0180 519 001

MSC Kortland
MSC Krimpen (GK)
Nieuwe Tiendweg 11a
Groenendaal 1
2922 EN Krimpen a/d IJssel
2922 CJ Krimpen a/d IJssel T 0180 519 001
T 0180 519 001

MSC Kortland
MSC Krimpen (GK)
Fysiotherapie
Nieuwe Tiendweg 11a
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen a/d IJssel 2922 EN Krimpen a/d IJssel
Manuele therapie www.fysiotherapiemsc.nl

e

T 0180 519 001

T 0180 519 001

MSC Krimpen (GK)
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen a/d IJssel
T 0180 519 001

MSC Kortland
Nieuwe Tiendweg 11a
2922 EN Krimpen a/d IJssel
T 0180 519 001

MSC Capelse Brug
Rhijnspoor 251
2901 LB Capelle a/d IJssel
T 010 20 20 793

MSC Kortland
Nieuwe Tiendweg 11a
2922 EN Krimpen a/d IJssel
T 0180 519 001

MSC Capelse Brug
Rhijnspoor 251
2901 LB Capelle a/d IJssel
T 010 20 20 793

info@msc-ft.nl

www.msc-ft.nl

www.msc-ft.nl



 

MSC Capelse Brug
Rhijnspoor 251
2901 LB Capelle a/d IJssel
T 010 20 20 793

Ervaar de waarde
van schoonmaak

MSC Capelse Brug
Rhijnspoor 251
2901 LB Capelle a/d IJssel
T 010 20 20 793

LéVos méér dan schoon!

ht

Of het nu om uw container, gevel of terras gaat.
LéVos maakt ’t weer schoon en fris!
Voordelen van inzetten LéVos zetten wij graag op een rijtje:

TUIN.WONEN.
JACHT.OUTDOOR

 Ruim 26 jaar ervaring in reinigingsdiensten
 Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
 Service en kwaliteit verzekerd

96002_Klinker_december_advertentie_opmaak_v2.indd 3

dit seizoen

Hollandse gezelligheid

RELAX&LOUNGE

2014 # Nr. 03

.

Kerkweg 170B Ouderkerk aan den IJssel
0180-446960

door ﬂexibele werkwijze
 Maatwerk oplossingen
 Nu ook actief in Krimpen ad Lek
en Lekkerkerk
 Duidelijke afspraken
betreﬀende de reiniging

levos.nl | T. 0180 – 518380 | E. info@levos.nl
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“Ik wilde het echte
werk doen”

Wij deden de voorbereidingen, zoals het aanbrengen
van boobytraps en het ingraven van oefenmijnen.” Deze
uitzending duurde 6 maanden.

Korporaal

Achtergrondwerkers worden vaak vergeten.
De terreinknecht bij het voetbalveld, de decorbouwer bij de opera … zonder hen zou er niet
gespeeld en gezongen worden. Marco van
Dijk is korporaal bij de Pantsergenie. De genie
bouwt kampen en bruggen, graaft tankgrachten
en spoort bermbommen op. Zonder de genie
kan het leger niet bewegen. Werken op de
achtergrond, altijd onmisbaar. Het past bij het
bescheiden karakter van Marco van Dijk (1992).
Een doener

Al heel jong was hij gegrepen door alles wat met het leger
te maken heeft. Op zijn 10e bezocht hij al open dagen op
de kazernes. Geen wonder dat hij na de middelbare school
koos voor VEVA, een opleiding Veiligheid & Vakmanschap,
gecombineerd met praktijkweken bij de Landmacht.
Zo leerde hij het kazerneleven al vroeg kennen.
Daarna kreeg hij zijn Algemene Militaire Opleiding in
Oirschot en tekende voor 8 jaar bij de 412 Pantsergeniecompagnie. “Ik hoefde geen sergeant te worden. Ik wilde
het echte werk doen.” Een militair die van aanpakken weet.
Een doener.

Daarna werd Marco bevorderd tot korporaal en verdiepte
hij zich in grond-, weg- en waterbouw. Hij kon die ervaring
en deskundigheid inzetten toen hij in augustus 2019 weer
naar Litouwen werd uitgezonden. Korporaal Van Dijk
werkte daar met zwaar materiaal. Bijvoorbeeld met de
Kodiak. Dat is een kolossaal ondersteuningsvoertuig dat
tankgrachten kan graven en doorgangen kan forceren in
gebieden met hindernissen.

Corona

Er volgde nog een derde uitzending naar Litouwen, van
januari tot juli 2021. Deze uitzending werd extra bemoeilijkt
door de coronamaatregelen. “Er was een corona-uitbraak.
We zaten 3 weken opgesloten op onze kamer.”

4 missies

Niet minder dan 4 missies beleefde veteraan Van Dijk in
dienst van het Nederlandse leger. Nee, geen spectaculaire
gevechtssituaties – gelukkig niet – maar zijn bijdrage aan
de veiligheid van de wereld is er niet minder om.
Huib Neven

Mali

Zijn eerste uitzending vond plaats in augustus 2014 naar
Mali. De Nederlandse militairen maakten daar onderdeel uit van de missie Minusma van de Verenigde Naties.
Het doel was de veiligheid en stabiliteit te herstellen.
Nederland leverde daar van april 2014 tot mei 2019 een
belangrijke bijdrage aan. Marco dus ook met zijn peloton.
Vandaar zijn blauwe baret. “Wij hebben daar samen
met de constructiegenie uit Wezep het kamp opgebouwd. Dat was pittig. We werkten van ’s morgens 5 tot
12 uur, daarna siësta tot 3 uur en dan verder tot een uur
of 7. De temperatuur liep regelmatig op tot boven de 50
graden. Dat was wel even wennen,” zegt Marco met de
hem kenmerkende nuchterheid. Na 4 maanden zat de
missie erop.

Litouwen

In augustus 2017 volgde de tweede uitzending.
“De Baltische staten hadden de NAVO ingeschakeld
om de grens te bewaken en de Russen af te schrikken,”
vertelt Marco. “We verbleven in een kazerne. In Pabrades,
het grensgebied met Rusland, waren veel oefeningen.
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KrimpenWegwijzer breidt
uit naar de woensdag

Het spreekuur van KrimpenWijzer is niet
meer weg te denken. De KrimpenWegwijzer is
zo populair, dat er binnenkort een spreekuur
bij komt.
De KrimpenWegwijzer heeft een spreekuur voor alle
inwoners uit Krimpen aan den IJssel. Ze kunnen elke
vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur in het gezondheidscentrum terecht met al hun vragen. Het kan gaan
over bijvoorbeeld de financiën, het aanvragen van een
uitkering of een DigiD, een aanvraag bij de voedselbank
of de schuldhulpverlening. Ook kunnen mensen er terecht
die hulp nodig hebben bij het solliciteren, ondersteuning
wensen bij het zoeken naar huisvesting of uitleg willen over
wet- en regelgeving.
Het spreekuur bestaat sinds 2017. Coördinator Jorn Jansen:
“Op die eerste vrijdagen kwamen er misschien 3 mensen,
maar op een zeker moment stond er een rij op de gang.
Kort voor corona losbarstte, telde het spreekuur zeker
wel zo’n 25 bezoekers per keer.” Vooral de vrijblijvendheid
ervan vinden mensen prettig, zegt Jansen. “De drempel
is laag. Iedereen is welkom om zijn vraag beantwoord
te krijgen.”

Spreekuur voortaan op afspraak

Het spreekuur wordt per keer gerund door 5 vrijwilligers
en 1 of 2 professionals. “Soms hoor je heftige verhalen of
blijkt meer hulp en ondersteuning nodig. Dan kunnen de
professionals meteen ingeschakeld worden.”

Tijdens corona was het spreekuur 5 weken dicht. “Maar
er ontstond al snel een noodzaak om weer te beginnen.
Dat hebben we gedaan, op een veilige manier, met veel
hygiënemaatregelen, ventilatie en op afspraak. Het was
spannend en een groot verschil met de gezellige chaos
dat het spreekuur altijd had. We moesten omschakelen.”
Jansen spreekt vol lof over het vele werk dat de trouwe
groep vrijwilligers heeft verzet. “Daardoor hebben we op
een veilige manier toch hulp kunnen bieden.”

Fusie met Formulierenhulp

Het spreekuur wordt nog steeds op afspraak georganiseerd. “Dat gaat heel goed. We groeien zelfs uit ons jasje”,
zegt Anna Strzelczyk van de Krimpenwijzer. “Standaard
zitten we al vol voor de week erop en we kunnen de hulpvragen niet altijd aan. Daarom zijn we sinds kort gefuseerd met de Formulierenhulp.” Vanaf 17 november is
er een extra spreekuur. Het spreekuur is op woensdag
van 10.00 tot 12.00 uur. Jansen en Strzelczyk zijn blij met
de populariteit van het spreekuur. “Het laagdrempelige
karakter en de inzet van de vrijwilligers is zo ongelofelijk
waardevol. We kunnen op deze manier heel veel betekenen voor mensen.”
Aan extra vrijwilligers is grote behoefte. Wie interesse
heeft, mag zich zeker melden bij KrimpenWijzer of
contact opnemen met Jorn Jansen via telefoonnummer
06 40 48 52 56.
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‘Met raad en daad’
laat Krimpenaren
kennis maken met de
gemeenteraad
Op drie woensdagen in september organiseerde de
gemeenteraad in het raadhuis de cursus ‘Met raad
en daad’. Nieuwsgierige Krimpenaren konden zich
inschrijven voor deze cursus. Om meer te weten te komen
over de lokale politiek en om enthousiast te raken voor
aansluiting bij een politieke partij. Het enthousiasme
onder de Krimpenaren was groot. 19 Krimpenaren leerden
tijdens 3 avonden met elkaar hoe het is om als raadslid aan
het werk te zijn.
Stephanie was één van de deelneemsters aan de cursus:
“Het is erg goed om te zien hoe het er binnen de politieke
partijen aan toe gaat. Zelf vind ik het leuk om de politiek te
volgen, maar na deze cursus is mijn interesse nog groter
geworden. Eigenlijk vind ik het jammer dat de cursus
voorbij is.”

Alle inwoners van Krimpen van 16 jaar of ouder
konden meedoen aan de cursus

De cursus was bedoeld voor alle inwoners van Krimpen
aan den IJssel die interesse hebben in de gemeenteraad.
De cursus was een mooie opstap voor Krimpenaren die
interesse hebben om politiek actief te worden. Maar ook
deelnemers die deze interesse niet hebben, maar wel
meer wilden weten over de gemeenteraad, waren van
harte welkom.

Colofon

Zo ook Paul, deelnemer aan de cursus: “Zelf had ik voordat ik deze cursus deed, geen interesse om de politiek in
te gaan. Ik wilde de politiek vooral meer leren begrijpen.”
Tijdens cursusavond 2 vonden er speeddates met leden van
de negen raadsfracties plaats. Paul: “Door de gesprekken
met de raadsleden heb ik meer geleerd over het werk en
de processen binnen de politiek. De gesprekken gaven
heel mooi weer hoeveel tijd en energie de raadsleden
in hun partij steken”. Nu is Paul van gedachte veranderd
en ziet hij zichzelf ooit aansluiten bij een lokale partij.
“Ik ambieer nu zeker een rol in de lokale politiek. Door de
cursus is dit bij mij aangewakkerd”.

“Ik ben dichterbij de lokale politiek gekomen”

Jean-Paul, deelnemer aan de cursus ‘Met raad en daad’
had altijd al interesse in de Krimpense politiek. “Het is mooi
dat er tijd was om met de raadsleden te spreken. Daardoor is de drempel om mij aan te sluiten bij een politieke
partij nu minder groot. Op de vraag of Jean-Paul de cursus
aanbeveelt, is het antwoord duidelijk: “Ik ben heel blij met
deze kans, en raad het een ander zeker aan. Maar zelf meld
ik mij de volgende keer ook weer met alle plezier aan.”

De gemeenteraadsverkiezingen 2022
komen er aan

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Ook u kunt zich aansluiten bij een politieke partij.
Veel partijen organiseren eigen kennismakingsavonden.
Lijkt het u wat? Laat u informeren!
Voor Stephanie is het nog wat te vroeg om zich aan te
sluiten bij een politieke partij: “De interesse is er zeker,
maar op dit moment ben ik dit nog aan het onderzoeken.
De komende tijd ga ik eerst verschillende vergaderingen
bijwonen. In de toekomst wil ik er zeker wat mee doen.”
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