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Agenda

Voorwoord

21 april
Raadsvergadering om 20.00 uur.*

25 april
Talkshow cybercrime voor ondernemers
met Kees van der Spek. Vanaf 19.30 uur in het
Krimpenerwaard college. Aanmelden via
www.krimpenaandenijssel.nl/talkshowcybercrime.

27 april

9

Vieren en herdenken

Koningsdag – Trouw aan Oranje – Aubade en
programma vanaf 9.15 uur op het Raadhuisplein.

4 mei
Dodenherdenking bij de begraafplaats aan de IJsseldijk
vanaf 19.30 uur.

24 mei
Besluitvoorbereidende raadscommissie om 20.00 uur.*

2 juni
Raadsvergadering om 20.00 uur.*

9 juni
Informatieve raadscommissie om 20.00 uur.*

23 juni

4

Nieuwe sportnota brengt in beweging
en verbindt Krimpenaren

11

Coronavoucher Krimpen
was groot succes

Raadsvergadering om 20.00 uur.*

7 juli
Raadsvergadering om 20.00 uur.*

1 september
Informatieve raadscommissie om 20.00 uur.*

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

SPORT & CULTUUR

12

Dagbesteding voor tijdelijke
bewoners vluchtelingenboot

15

Beelden van Ouderdom – een
tentoonstelling in De Tuyter

16-17

Oude verhalen: Geschiedenis
van Molukkers in Krimpen

12 mei 20.00 uur
Filmavond. “Mijn beste vriendin Anne Frank”
Theater De Tuyter

11 juni 20.00 uur

IJsseldijkkerkconcert. Fanfareorkest
Muziekvereniging Concordia
Kijk voor meer culturele -en sportieve activiteiten op
www.uitagendakrimpen.nl.

21

De kindergemeenteraad heeft
mooie ideeën voor Krimpen

22

Krimpen aan den IJssel
maakt werk van vergroenen

27+29

Verhalen van veteranen

Deze agenda geeft een overzicht van verschillende activiteiten
in de gemeente. In de volgende Klinker kunnen activiteiten
worden opgenomen voor de periode van 13 september tot en
met 1 december. 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@krimpenaan
denijssel.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.

Ga zo door
Trots ben ik. Op wat we voor elkaar in coronatijd
hebben betekend. En wat we de afgelopen maanden
hebben gedaan voor de vluchtelingen in Krimpen.
Ook de eerste Oekraïense vluchtelingen hebben
inmiddels een veilige opvangplek gekregen. Het is
mooi om te zien wat er in korte tijd allemaal geregeld
wordt in Krimpen.
Sporten is belangrijk. En gezond! De nieuwe sportnota brengt in beweging en verbindt Krimpenaren.
Nieuwsgierig naar de inhoud? Bekijk dan het openingsartikel op pagina 4. In de rubriek ‘Krimpense samenleving’ leest u meer over het vieren van Koningsdag
en het herdenken op 4 mei. Dit jaar is iedereen weer
uitgenodigd voor de activiteiten van Trouw aan Oranje
en Dodenherdenking bij de begraafplaats aan de
IJsseldijk. Benieuwd naar wat er nog meer te doen en
te beleven is in Krimpen? Lees dan het artikel over de
Uitagenda verderop in De Klinker.
Op pagina 12 blikken we terug op de komst van de asielboot in Krimpen. Van 1 februari tot 1 april had Krimpen
aan den IJssel er tijdelijke bewoners bij. Met hulp van
vele vrijwilligers maakten de bewoners van de asielboot er het beste van. De rubriek ‘Oude verhalen’ staat
in het teken van de Molukse gemeenschap in Krimpen.
Een verhaal over 70 jaar Molukkers in Nederland.
Steen eruit, plant erin. Dat is het motto van het
NK Tegelwippen. Tot en met eind oktober gaat Krimpen
de strijd aan met Capelle. Daar kunnen we uw hulp
goed bij gebruiken. Lees meer over dit initiatief op
pagina 22. Op pagina 23 vindt u meer informatie over
de talkshow cybercrime voor ondernemers. Op 25 april
organiseren wij in het Krimpenerwaard College deze
talkshow voor ondernemers. Talkshowhost is Kees van
der Spek. U komt toch ook?
In deze Klinker vindt u ook de verhalen van de Krimpense veteranen Liza en Adrie. In de rubriek ‘Wat doet
de gemeente’ leest u meer over de inzet vanuit Krimpen
voor de Oekraïense vluchtelingen. Een onderwerp dat
de komende maanden ontzettend belangrijk blijft.
Veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Burgemeester Martijn Vroom

COLLEGE

Nieuwe sportnota
brengt in beweging en
verbindt Krimpenaren
Begin dit jaar ging het college akkoord met een
nieuwe sportnota. In de sportnota staan de
ambities die de gemeente de komende 4 jaar
heeft op het gebied van sporten, spelen en
bewegen. “We willen dat de hele gemeenschap
kan sporten.” De sportnota is aangeboden aan
de raad. Die bespreekt de nota later dit jaar.

De nota kreeg de titel: “Krimpen beweegt
2022-2026”
Wethouder Sport Coen Derickx legt uit welke visie er
achter de nota zit. “Toen ik wethouder werd, hebben
we bekeken hoe de sport er nu voor staat. En wat we
Krimpen op dat gebied de komende tijd willen en kunnen
bieden. We willen graag een generatiegemeente zijn,
een gemeente waar ruimte is voor jong en oud. Vanuit
die gedachte kijken we naar sport. We willen dat iedere
Krimpenaar kan sporten. Belangrijk daarbij is dat
iedereen mee kan doen, ongeacht leeftijd, lichamelijke of
geestelijke gezondheid, etniciteit, seksuele geaardheid
of sociale positie.”

Aan de sportnota werkten 28 partijen mee
De sportnota is tot stand gekomen in samenspraak met
28 partijen. Sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, organisaties en instellingen uit het maatschappelijk middenveld leverden input. “Zij hebben zeer actief
meegewerkt”, zegt Derickx. “Bij de meeste partijen zijn
we op bezoek gegaan en hebben we gesproken over een
vragenlijst. Vervolgens hebben we ook een interactieve
bijeenkomst georganiseerd.”

De nota is opgedeeld in 5 ambities
Allereerst gaan we sporten en bewegen onder alle
Krimpenaren stimuleren, want Krimpen scoort iets
onder het landelijke gemiddelde. Ten tweede moet de
openbare ruimte, meer dan nu het geval is, uitnodigen
tot sporten, spelen en bewegen. Vervolgens moeten
er voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties
te vinden zijn in Krimpen. De 4e ambitie is dat er meer
aandacht komt voor de maatschappelijke waarde

van sportverenigingen. Tenslotte gaan alle betrokken
partijen (de gemeente, de verenigingen en andere sportaanbieders) efficiënter en effectiever samenwerken.

Sporten en bewegen stimuleren
De sportnota wil sporten en bewegen in Krimpen
opkrikken tot boven het landelijke gemiddelde.
Wethouder Derickx: “We gaan daar ook de scholen
actief bij betrekken. Zo komen vanaf nu in de 10-minutengesprekken ook de fysieke capaciteiten van kinderen
aan de orde.” Om die motorische vaardigheid te meten,
voert Stichting Synerkri op dit moment in opdracht
van 5 basisscholen 2 keer per jaar een zogeheten
MQ Scan uit. Vanaf dit jaar doet Synerkri die scan op
alle Krimpense basisscholen.

Vitaal oud worden voor ouderen steeds belangrijker
Ouderen blijven graag lang vitaal. Sporten helpt
daarbij. Het is daarom nodig dat er meer integraal naar
het aanbod gekeken wordt, zegt Derickx. “Er zijn veel
activiteiten, maar vraag en aanbod weten elkaar niet
altijd goed te vinden. Ouderen willen bijvoorbeeld best
’s avonds sporten, maar niet in de donkere tijd van het
jaar. Dan is het handig als ze een belbus kunnen bellen
of samen kunnen gaan met een sportmaatje. De sociale
contacten die zij door sport opdoen, zijn zo belangrijk.
De gezelligheid, het meedoen.”

De openbare ruimte nodigt uit tot sporten,
spelen en bewegen
Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt
populairder. Sinds de coronapandemie is dat nog eens
extra toegenomen. “In Krimpen kunnen we de openbare
ruimte nog veel meer benutten”, zegt Derickx. “Samen
met bewoners gaan we daarom de wijk in om te zien
hoe we de openbare ruimte zo kunnen aanpassen en
inrichten, dat we bewegen stimuleren. In sommige speeltuintjes is bijvoorbeeld onvoldoende schaduw, daar kun
je platanen neerzetten. Ook zijn we het Zwaneneiland
aan het opknappen.” Op het Zwaneneiland komt een
skate- freerun- en calisthenicspark. Ook komen in het
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Even Neven
Bij tennisvereniging TCK werken we aan de
aanleg van padelbanen
Derickx: “We hebben met TCK en omwonenden
3 bijeenkomsten gehad, die in goede harmonie
verliepen. Om de banen komt een wal van 4 meter.
We gebruiken dikker glas en de ondergrond krijgt een
coating. Al deze zaken moeten ervoor zorgen dat de
geluidsoverlast binnen de normen blijft.” Het streven
is dat ergens halverwege dit jaar de schep de grond
in kan.

Meer aandacht voor de maatschappelijke
waarde van sportverenigingen
Sporten en bewegen hebben een positief effect
op de gezondheid van mensen. Sporten heeft ook
een sterk verbindende functie en zorgt voor sociale
cohesie. Derickx: “Die rol van sport willen we veel
meer benutten. Zo willen we sportaccommodaties
veel breder openstellen. In de kantine van de sportvereniging kan ook de bridge- en klaverjasclub
avonden organiseren bijvoorbeeld. En de kookclub
kan terecht op de sportvereniging, zoals al gebeurt
bij TV Langeland.”

Een wedstrijd van DCV

park symbolen op de grond, met daarop een wandelroute om zo bewegen nog meer te stimuleren.

In Krimpen zijn voldoende goede
sportaccommodaties
In totaal heeft de gemeente 6 verschillende buitensportaccommodaties: TCK, TV Langeland, MHCK,
DCV, KOAG en de Treffers. Het aanbod is voldoende,
zegt wethouder Derickx. “De variatie wordt als goed
en compleet ervaren. Maar de kwaliteit van de buitensportaccommodaties heeft al jaren een impuls nodig.”
Voor die buitensportaccommodaties ontwikkelen we
dit jaar een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Daarin is
onder andere aandacht voor een goede verdeling van
taken, rollen en verantwoordelijkheden tussen sportverenigingen en de gemeente.

nodig is. “Dat wordt een spannend traject, ook voor de
vereniging”, zegt Derickx. “Een heel complex beheren
als vereniging alleen, dat gaat haast niet meer, dat is te
ingewikkeld en te duur. Nu is het voor de gemeente het
moment om een deel van die verantwoordelijkheid over
te nemen. Het risico is anders dat de vereniging ophoudt
te bestaan.”

Hoofdveld van DCV wordt kunstgrasveld
Later volgt ook veld 2. De werkzaamheden zijn al in een
ver stadium. “Er ligt een definitief ontwerp”, zegt projectleider Michelle de Sterke. “We kunnen de aanbesteding
starten.” De club wordt verantwoordelijk voor de nieuwbouw van het clubgebouw en de tribunes. “Wij doen dan
weer de civieltechnische zaken, zoals het parkeren.”

Niet overal waren de rollen en taken helder

Bij hockeyvereniging MHCK veranderen
kleinere zaken

Die rollen en taken waren niet altijd helemaal
duidelijk. Derickx: “Nu spreken we af: de gemeente
is verantwoordelijk voor het groot onderhoud en de
velden, de verenigingen zijn verantwoordelijk voor het
kleine onderhoud en de accommodatie.” De eerste
vereniging waar de gemeente dit wil realiseren is
voetbalvereniging DCV, waar grootscheepse renovatie

Zo wordt veld 1 vervangen door een waterkunstgrasveld.
Ook komen er wat nieuwe voorzieningen en enkele overlastmaatregelen, zoals led-verlichting die minder strooilicht veroorzaakt en hogere ballenvangers. Het streven is
dat de renovatiewerkzaamheden bij beide verenigingen
in de zomer afgerond zijn. De Sterke: “Het is wel druk in
de bouwwereld, maar we sturen hier toch op aan.”
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Ook de samenwerking tussen gemeente, sportverenigingen en commerciële sportaanbieders krijgt
in de sportnota aandacht. Derickx: “De samenleving
verandert. Dat zie je ook terug in de sport. Er zijn
traditionele verenigingen, maar er zijn ook meer
commerciële aanbieders. Vroeger waren dat
gescheiden domeinen. Nu zien we de meerwaarde
van elkaar in en de toegevoegde waarde ervan in de
samenleving. We kunnen van elkaar leren en zelfs
dingen samenvoegen.”

Het stimuleren van effectieve samenwerking
tussen partijen
Een manier om alle partijen samen te brengen is het
nieuw op te richten Sportplatform Krimpen. Dat platform bestaat uit in elk geval de 28 partijen die meegewerkt hebben aan de sportnota. Derickx: “Maar
ook andere partijen mogen meedoen. Het platform
vormt hopelijk een succesvol team dat samen met de
gemeente oplossingen gaat bedenken voor specifieke
thema’s die met sport te maken hebben.” Het idee is
dat er van de 28 een stuk of 7 partijen zitting nemen
in een zogeheten kernteam. De gemeente gaat het
Sportplatform Krimpen faciliteren.

Er komt een website voor aanbod onder naam
Sportief Krimpen
“Op deze site staat al het sport- en beweegaanbod”,
zegt Derickx. “Elke vereniging krijgt een pagina die ze
mag vullen. Er komt ook een agendafunctie op de site,
zodat duidelijk is wanneer er activiteiten of clinics zijn.”

Knarrenhof
Een column moet niet te zwaarwichtig zijn. Een beetje
prikkelend, een beetje ironisch. Maar iedere keer als ik
een leuk onderwerp bij de kop had, drongen de beelden
uit Oekraïne zich meedogenloos op. Je gaat toch geen
lichtvoetig stukje schrijven als de bommen op een
kraamkliniek vallen. Als de granaten door de lucht
fluiten. Loeiende sirenes. Brandende flatgebouwen.
Lijken op straat. Een oude vrouw in een kruiwagen
tussen drommen mensen op drift. Een moeder met
een huilend kind in de ene arm en wat haastig bij
elkaar geraapte spullen in de andere. Ogen vol angst
en wanhoop. Wat overkomt ons? We leefden zo net
nog in een wereld van werken, liefhebben, wonen,
spelen – en nu is alles kapot.
Wij vanuit de vrije wereld kijken toe. Zijn wij wel op
veilige afstand van het rampgebied? Kan ons dat ook
overkomen? Moeten mijn kinderen en kleinkinderen
straks ook op de vlucht, op weg naar niemand die het
weet? Ik duw de gedachte snel weg. Dat lukt maar half.
Een goede vriend lukt het helemaal niet. Hij trekt
zich terug op zijn kamer en speelt op zijn blokfluit het
Oekraïense volkslied. Steeds opnieuw. De ijle klanken
vullen de ruimte met hulpeloosheid en boosheid.
De enkele versieringen die hij aanbrengt accentueren
gek genoeg het verdriet om oorlog en dood.
Een machteloze poging tot solidariteit.
Eigenlijk wilde ik over de Knarrenhof schrijven.
Een leuke naam, een leuk onderwerp. In onze gemeente
wordt over zo’n plek nagedacht. Een plek met duurzame woningen, waar senioren en jongeren in goed
nabuurschap in vrede kunnen leven. Dat moet nu maar
even wachten. Het bracht me wel bij die Knarrenhof
in Dordrecht, de Arend Maartenhof. Veilig en stevig
ommuurd. Gesticht in 1625 voor weduwen van soldaten
die voor het vaderland zijn gesneuveld. Boven het
barokke poortje staat aan de ene kant: ‘Naeckt kom ik’
en aan de andere kant: ‘Naeckt scheyde ik’. Daar tussen
in: ‘Vita Vapor’, het leven is een damp.
Dat waren we even vergeten in ons zorgeloze bestaan.
De mensen in Oekraïne weten er inmiddels alles van.
Zou er straks een plek zijn voor de weduwen van de
gesneuvelde soldaten?

7

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

Vieren en herdenken

Op dakbedekkingen bieden wij
10 jaar garantie op waterdichtheid.

Koningsdag en herdenking 4 mei

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 tot bezoek showroom!

Koningsdag is de nationale feestdag waarop de
koning zijn verjaardag viert. Tijdens Koningsdag
bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima na 2 jaar coronatijd weer de festiviteiten
in het land. Dit jaar gaan zij naar Maastricht.
In Krimpen is het natuurlijk ook feest!

achter kerkgebouw De Ark. Deze show is een dynamisch
samenspel van water en licht op de maat van muziek.
Een mooie afsluiting van deze feestelijke Koningsdag!
Op www.trouwaanoranjekrimpen.nl vindt u het hele
programma.

Koningsdag woensdag 27 april
Stichting Trouw aan Oranje organiseert op Koningsdag
samen met verenigingen en stichtingen allerlei
activiteiten. Zo kunt u van 9.15 tot 10.30 uur op het
Raadhuisplein terecht voor een muzikale show van
muziekvereniging Concordia en de traditionele aubade.
Tussen 10.30 en 16.00 uur is het lekker snuffelen op de
rommelmarkt rondom het Tuyterplein. Hier speelt
van 11.00 tot 11.45 uur de Melody and Percussion Band
Concordia. Hengelsportvereniging De Samenwerking
organiseert van 8.30 tot 12.00 uur een visconcours op
diverse plekken in Krimpen.

l i f e s t y l e
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

Van 10.00 tot 12.00 uur staan er klassieke voertuigen op
de parkeerplaats van zwembad De Lansingh. Aansluitend
maken zij een tocht door Krimpen. Van 10.00 tot 14.00 uur
zijn er diverse spelactiviteiten voor het hele gezin en een
demonstratie van de reddingsbrigade in het zwembad.

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

Ook is het dit jaar weer open huis (13.00-16.00 uur)
bij handbalvereniging SV De Treffers met diverse andere
sport- en spelactiviteiten. Als u daar toch in de buurt
bent, kunt u wellicht ook even langs de locatie van de jeu
de boules (Groene Wetering). Ook organiseert voetbalvereniging DCV allerlei activiteiten (14.00-23.00 uur).
Vaar mee met de Bornrif vanaf de Waterbushalte in de
Stormpolder (11.30-17.30 uur), dichtbij het modelspoor,
waar de minitreinen rijden (10.00-16.00 uur).
Van 13.00 tot 16.00 uur is er Koningsbridge in de ontmoetingshal van De Tuyter. Van 19.00 tot 20.30 uur is er een
Koningsdagconcert in de Sionskerk. Tot slot kunt u vanaf
21.00 uur een spectaculaire muzikale water- en lichtshow
bewonderen bij de vijver in het Middenweteringpark

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

Dodenherdenking woensdag 4 mei
19.30 uur
19.48 uur
19.59 uur
20.00 uur
20.02 uur
20.04 uur
20.07 uur
20.12 uur

Passende muziek Concordia
Gedicht voorgedragen door kind
Geef acht
2 minuten stilte
Taptoe
Wilhelmus (2 coupletten)
Toespraak burgemeester Martijn Vroom
Kranslegging

Bij het herinneringsmonument en het graf van de
gesneuvelde militairen leggen de burgemeester en
de leden van het Comité 1940-1945 kransen. Iedereen
is uitgenodigd om vanaf 19.30 uur aanwezig te zijn op
het voorterrein van de begraafplaats aan de IJsseldijk.
Veteranen verzorgen het protocollaire deel van de
plechtigheid. Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel
zendt de plechtigheid rechtstreeks uit via de radio en
televisie. Ook de scouting is aanwezig. Meer informatie
vindt u op www.krimpenaandenijssel.nl.
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KRIMPENSE SAMENLEVING

Coronavoucher Krimpen
was groot succes
Heeft u het goede voornemen om uw
woning te verkopen? Wij helpen u graag
op weg met een gratis waardebepaling.
Zo begint u het jaar goed geïnformeerd.

Bel Debby, Lianne, Richard, Ellen,
Willem, Michelle, Niels of Nikki voor
een afspraak. T. 010 - 258 09 19

Rhijnspoor 231, 2901 LB Capelle Aan Den IJssel | Oranjestraat 93, 3110 AN Schiedam
010 - 258 09 19 | info@woongoedmakelaars.nl | woongoedmakelaars.nl

De gemeente Krimpen aan den IJssel schonk
aan alle Krimpense huishoudens in november
een coronavoucher ter waarde van 25 euro.
De actie werd een groot succes. Burgemeester
Martijn Vroom: “Mensen voelden zich gehoord
en gezien.”

precies, want we wilden zeker weten dat niemand ermee
zou frauderen. We hebben heel goed samen gewerkt
met onze Krimpense drukkerij Efficienta. Alle bonnen
kregen een uniek nummer, waarmee de voucher bij
inleveren meteen gedeactiveerd kon worden. Ook zaten
er veiligheidsmaatregelen in het papier verwerkt.”

Tot en met 31 januari 2022 konden inwoners de vouchers
besteden bij Krimpense ondernemers die hun deuren
moesten sluiten tijdens de lockdowns. Ook konden zij de
voucher inleveren bij maatschappelijke instellingen en
kerken. De gemeente gaf 12.500 vouchers uit. Daarvan
zijn er 10.311 ingeleverd – voor een bedrag van samen
257.775 euro.

Het geld is in de samenleving gebleven

Wie verdient in 2023 een lintje?
Ook dit jaar krijgt een aantal inwoners van Krimpen
aan den IJssel een lintje tijdens de lintjesregen. Dit
jaar vindt de algemene gelegenheid plaats op dinsdag 26 april in het raadhuis.
Wie verdient volgens u in 2023 een lintje? Daarvoor
kunt u iemand aandragen. De aanvraag voor een
Koninklijke onderscheiding moet u voor 1 augustus
2022 indienen.
U kunt iemand voordragen
In Krimpen aan den IJssel krijgen een aantal mensen een lintje voor de bijzondere manier waarop zij zich hebben
ingezet voor de samenleving. Dit deden zij zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Kent u iemand die zich
ook op zo’n manier inzet? Misschien komt die persoon volgend jaar in aanmerking voor een lintje!
Meer informatie
Op www.lintjes.nl staat informatie over het aanvragen van een Koninklijke nderscheiding. Op deze site vindt u een
formulier voor het indienen van een voorstel. Ook kunt u contact opnemen met het collegesecretariaat via 14 0180
of gemeente@krimpenaandenijssel.nl. Doe dit wel op tijd! Voor de lintjesregen van 2023 moet u de aanvraag voor
een Koninklijke onderscheiding uiterlijk 1 augustus 2022 indienen.

Burgemeester Martijn Vroom: “De vouchers zijn kriskras
door heel Krimpen uitgegeven. Het geld is echt in de
samenleving gebleven.” Samen met projectcoördinator
Miriam Boere blikt hij tevreden terug op de actie.
“Met het geld voor de coronacompensatie van het
Rijk konden we thuiswerkplekken voor de ambtenaren
inrichten. Maar als gemeente zijn we al eerder overgestapt op flexibel werken. We hielden dus geld over,
500.000 euro. We wilden met dat geld een aantal zaken
regelen waar anders nooit geld voor was. Zo is er nieuwe
verlichting gekomen voor het Raadhuisplein en een
gedenkbos voor coronaslachtoffers.”

College wilde Krimpenaren extraatje schenken
Het geld dat de gemeente overhield, wilde het college
graag aan de Krimpenaren schenken. “Maar je mag
en kunt als gemeente niet zomaar mensen geld geven.
We moesten dus een manier verzinnen. Toen hebben we
de coronavoucher bedacht”, aldus burgemeester Vroom.
De gemeente klopte bij Miriam Boere aan om het plan
uit te voeren. Miriam stelde duidelijke criteria op, waarna
ondernemers en organisaties zich konden aanmelden.
“We hebben samen met Internetbureau Antum een
speciale website ingericht, met daarop alle deelnemers.”
Vervolgens liet Miriam vouchers maken. “Dat moest heel

Aan aandacht geen gebrek
De gemeente informeerde inwoners en ondernemers
in een aantal golven. “Allereerst lieten we weten: de bon
komt eraan. Vervolgens konden organisaties en bedrijven
intekenen. We verstuurden de voucher en daarna
stuurden we nog een reminder.” Ook trok het college
er met een levensgrote voucher op uit. Deze campagne
had tot gevolg dat iedereen in Krimpen wist van de actie.
“Overal was het te zien, in de hal van de kerk hing een
poster, maar ook in de voetbalkantine en in de belbus.”
Het maakte de actie tot een groot succes.
Burgemeester Vroom. “Mensen waren er heel blij
mee en voelden zich gehoord en gezien. Het is ook
voor het eerst in tijden dat we weer eens wat financiële
armslag hadden. Dat is erg fijn. Daarbij is het een unieke
actie. Het systeem is het enige dat voor alle huishoudens
gelijk is. Als je bijvoorbeeld de ozb verlaagt of de afvalstoffenheffing, heeft dat niet voor alle inwoners effect.
De voucher had dat wel.”
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Wubbo Tempel
Als locatiemanager maakte Ali veel mee
Ali is locatiemanager van het schip. Hij is verantwoordelijk voor een aantal schepen en noodopvanglocaties.
Hij houdt zich bezig met verschillende zaken. Zo stuurt
hij de teams aan en onderhoudt hij externe contacten.
Ook is hij eindverantwoordelijke voor veiligheid en
leefbaarheid. Daarnaast houdt hij toezicht op het
budget. Zijn werk zorgt voor hele mooie momenten,
maar ook voor moeilijke. Vooral de uitzichtloosheid valt
soms zwaar. De asielzoekers wachten soms jaren totdat
zij duidelijkheid krijgen. Dan zie je weleens iemand
die het niet meer ziet zitten en dat is heel erg moeilijk.
“Het mooie is de dankbaarheid en de blijdschap van de
bewoners. Bijvoorbeeld wanneer zij een huis en baan
hebben of een andere prestatie behalen. Dat geeft
voldoening”.

De vluchtelingen kregen medische zorg aan boord

Elke week activiteiten
op de boot
Goede dagbesteding voor tijdelijke bewoners vluchtelingenboot

Krimpen aan den IJssel bood van 1 februari tot
29 maart plaats aan tijdelijke bewoners. Het
schip De Holland met 63 inwoners meerde aan in
de Sliksloothaven. Daar vulden zij de dagen met
georganiseerde activiteiten, taallessen, fitness
en meer. Zij kregen ondersteuning van onder
andere COA-medewerkers, een sociaal werker,
een medisch team en vrijwilligers. Dat leverde
soms moeilijke, maar ook mooie momenten op.
De inwoners zijn nog in afwachting op een verblijfsvergunning en kunnen daarom nog niet werken. Daarom
was het belangrijk dat zij wel een goede dagbesteding
kregen. Daar zorgde Kelly van KrimpenWijzer voor.
Zij organiseerde samen met ongeveer 100 vrijwilligers
elke week activiteiten op de boot. De activiteiten liepen
uiteen van voetballen tot taallessen. Ook hadden ze
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fietsen ter beschikking. “Ik vond het bijvoorbeeld mooi
om te zien als de mannen lekker vrij aan het voetballen
waren. Ze hebben toch een hoop meegemaakt”.

“De mooiste dag sinds ik ben gevlucht”
Tijdens het organiseren van de activiteiten, hield Kelly
rekening met de interesses van de inwoners. Ze zorgde
vooral voor een goede match tussen vluchteling en
vrijwilliger. Ze keek bijvoorbeeld naar het beroep dat een
vluchteling in zijn thuisland beoefende. Vervolgens keek
ze naar vrijwilligers met hetzelfde beroep of die er iets
mee te maken hadden. “Laatst heb ik iemand gekoppeld
aan een journalist. Zij zijn samen naar de redactie van
het AD geweest. Achteraf kreeg ik een berichtje van de
inwoner. Daarin stond een bedankje en dat dit de beste
dag was voor hem sinds hij was gevlucht. Dat geeft
echt voldoening”.

Elke maandagochtend kwam huisarts Annemarie
en verpleegkundige Hanneke naar het schip. Daar
behandelden ze patiënten die via de praktijklijn een
afspraak hadden gemaakt. Samen met Hanneke zat
Annemarie in een kleine ruimte om de patiënten te
spreken. Zorg leveren op een boot is heel anders dan
op een praktijk. Ook Taco, werkzaam bij Gezondheidszorg Asielzoekers, bevestigt dat. “Zo’n boot voldoet
niet aan de eisen die wij normaal zouden stellen aan
een huisartsenpraktijk. Dat is ook de uitdaging voor
ons: zo goed mogelijke zorg leveren die de inwoners
verdienen op een plek die daar eigenlijk niet geschikt
voor is. Je moet improviseren”, Taco ondersteunt in het
leveren en organiseren van de juiste zorg.

De grootste uitdaging is de taal
Het is heel moeilijk om iemand uit te leggen hoe
gezondheidszorg in Nederland werkt. “Voor een
Nederlander is dat al ingewikkeld, laat staan voor
iemand die hier niet vandaan komt”, zegt Taco.
Gelukkig hebben de meeste mannen een smartphone
waarmee zij e-mails kunnen vertalen. “We hebben ook
professionele tolken die ook medische termen kunnen
vertalen”. Ook geeft Annemarie aan dat een beetje
geduld belangrijk is.

Het zijn echte gentlemen
Volgens Annemarie zijn het stuk voor stuk echte
gentlemen: “Neem eens de tijd om hen te leren
kennen”, vertelt ze. Kelly van KrimpenWijzer vindt
het bovendien belangrijk om te onthouden dat de
mensen op het schip echt graag contact willen
leggen. “Zij zijn niet anders dan wij”.

Samen voor Krimpen
Als u dit leest zijn de politici in Krimpen druk bezig
met de vorming van een nieuwe coalitie. Misschien
is die nieuwe coalitie er zelfs al. Op het moment van
schrijven is het nog zeer de vraag of ik uw wethouder
kan blijven. Ik heb al wel gezegd dat ik dat wil.
Ik ben de wethouder van buiten Krimpen. Ik woon
in de gemeente Rotterdam, in de prachtige wijk
Overschie. Kom daar eens kijken! Ik nodig u graag
uit een kopje koffie te drinken bij mij.
Zo’n wethouder van buiten is iets wat landelijk steeds
vaker voorkomt. Een wethouder van buiten moet
jaarlijks toestemming van de gemeenteraad krijgen
om wethouder van buiten te blijven. Ik woon goed in
Overschie en ben (op de fiets) zo in Krimpen, dus wat
mij betreft verandert dat niet. Wethouder zijn is een
vak en daarom komen er soms mensen van buiten.
Er zijn nadelen. Ik ben al anderhalf jaar hier bezig, en
toch ontdek ik soms nog plekken in Krimpen waar ik
nooit ben geweest. Laatst wandelde ik met een inwoner
langs het insteekhaventje aan de IJssel achter de molen
‘De Schelvenaer’. Da’s een prachtig plekje, waarmee
we hopelijk nog veel mooie dingen kunnen doen.
Ook ken ik nog lang niet alle mensen in Krimpen.
Ik stel me graag open voor contact. Bij de actie ‘prikken
en praten’, waarbij je met een wethouder zwerfvuil
prikt en een gesprek voert, heb ik diverse Krimpenaren
leren kennen.
Zo’n wethouder van buiten heeft ook voordelen.
Het helpt soms om een frisse blik van buiten te
hebben. Dat heb ik vooral gemerkt bij het onderwerp
duurzaamheid. Daar word ik overigens super gesteund
door hele goede Krimpense ambtenaren. We hebben
de afgelopen 2 jaar 3 mooie beleidsstukken kunnen
vaststellen: de duurzaamheidsagenda, de Regionale
Energie Strategie (RES) en de Transitievisie warmte.
Het aantal daken met zonnepanelen is met 50%
gestegen op basis van luchtfoto’s uit maart 2021.
En op het dak van het Krimpenerwaard College
plaatsen we zo’n 500 zonnepanelen.

Eind maart zijn de vluchtelingen vertrokken uit Krimpen aan
den IJssel. Dat is zo afgesproken met het COA. Dat geeft
ons als gemeente en als gemeenschap de ruimte om onze
aandacht te richten op de nieuwe groep vluchtelingen.
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Beelden van Ouderdom
Expositie in ontmoetingscentrum De Tuyter

hen uit om daarover na te denken. Maatschappelijk en
economisch is er veel geregeld voor ouderen. Over
zingeving wordt echter veel minder gesproken.” In haar
praktijk heeft Willemieke daar alle gelegenheid voor.
“Ik bezoek een vrouw van 93 jaar. Haar krachten nemen
af. Zij zocht naar de zin van haar leven. Al vragend
kwamen verhalen naar boven die voor haar belangrijk
waren en die ze graag wilde doorgeven aan haar
kinderen en kleinkinderen. Met hulp van haar dochter
schrijft zij nu de verhalen op. Een prachtig cadeau voor
haar nageslacht. Er is een glans over haar ouderdom
gekomen.”

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

www.stoppelenburguitvaart.nl • uitvaart@stoppelenburg.nl

Afbeelding met object

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

Op de foto staat een oude man. Nou ja, wat is
oud? Hij straalt kracht en energie uit. Misschien
komt dat doordat hij is vereeuwigd met zijn
grote hobby, modelauto’s. Het geeft zijn leven
zin en betekenis. Deze foto is van 8 oktober
tot 28 november te zien op een expositie in
ontmoetingscentrum De Tuyter. Samen met
ongeveer 20 andere fotoportretten, schilderijen,
of beelden. Heel toepasselijk gaat de tentoonstelling ‘Beelden van Ouderdom’ heten.

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

Een prachtig en ambitieus plan. Het gaat uit van
het project ‘Zin in ouderdom’, een initiatief van de
PKN-kerken, Rehobothkerk, Sionskerk, De Wingerd,
IJsseldijkkerk en ArkRank-gemeente. ‘Zin in Ouderdom’
ontwikkelt al enkele jaren activiteiten om ouderen in
hun laatste levensfase te helpen zoeken naar zin en
betekenis. Willemieke Schippers is er de voortrekker van.
Zij is kerkelijk werker bij de PKN-Krimpen en heeft op
ZZP-basis een praktijk geestelijke verzorging. Zij legt uit
wat de achtergrond en de bedoeling van het project is.
“We worden steeds ouder,” zegt zij. “We spreken tegenwoordig al over de 4e levensfase. Zeker als de ouderdom
met beperkingen gepaard gaat, is het belangrijk dat
mensen aan hun leven zin en betekenis geven. Ik nodig

“Als je de kunst verstaat om overeenkomstig je leeftijd
te leven,” zegt Willemieke, “dan verwerf je een zekere
schoonheid doordat je levensstijl en je levensfase met
elkaar in overeenstemming zijn. Dat precies willen we
laten zien met de tentoonstelling.”
Om de tentoonstelling handen en voeten te geven
worden fotografen en beeldende kunstenaars, zowel
amateurs als professionals, van harte uitgenodigd een
product voor de expositie te leveren. Het gaat dus om
een afbeelding van een oudere, samen met een object
dat hem of haar zin en kracht geeft in de laatste levensfase. Het hier bijgaande portret van Jan Verburg met
modelauto, gefotografeerd door zijn zoon met dezelfde
naam, is er een mooi voorbeeld van.

Feestelijke opening
De tentoonstelling in De Tuyter wordt op zaterdag
8 oktober door burgemeester Martijn Vroom
feestelijk geopend.
De organisatie hoopt op veel reacties. Iedereen die
mee wil doen kan zich aanmelden bij Willemieke
Schippers, via de telefoon 06 20 65 35 47 of e-mail:
willemiekeschippers@outlook.com. Zij is ook graag
bereid verdere informatie te geven.

www.mdekoning.nl

088 - 2013480
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OUDE VERHALEN

EEN VERRIJKING VOOR
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Elke inwoner van Krimpen aan den IJssel heeft
er wel eens, bewust of onbewust, doorheen
gelopen: de Molukse wijk. Als we het nu hebben
over de geschiedenis van Molukkers in Nederland, gaat het vaak over de reis en de aankomst
van Molukkers in Nederland op 21 maart 1951.
Maar ook over de tijdelijke woonoorden en de
RMS (Republik Maluku Selatan). Het verhaal
van de Molukkers is zoveel rijker dan dat!
De gemeenschap heeft een heleboel cultuur gebracht
in Nederlandse dorpen en steden. Ook in ons eigen
Krimpen aan den IJssel. Het Streekmuseum Krimpenerwaard slaat de handen ineen met de gemeenschap
en opende op 1 april de expositie ‘Istori-Istori Maluku
Krimpen aan den IJssel / Geschiedenis van Molukkers in
Krimpen aan den IJssel’. In deze expositie staat een frisse
kijk op dit deel van de Krimpense geschiedenis centraal .

George Tonikoe vertelde een paar jaar geleden tijdens
het storytelling programma HISTORIE21 in De Tuyter:
“Na een beschermd leven in het kamp kwam je ineens in
aanraking met de Nederlandse buitenwereld. Mensen in
de winkel begrepen je niet omdat je het Nederlands nog
niet goed machtig was.” Ondanks dat werden de Molukkers tóch snel onderdeel van de Krimpense bevolking.
Dit kwam ook doordat de wijk, die destijds aan de dorpsrand was gebouwd, al snel werd omringd door nieuwe
woningen en flatgebouwen. Nu maken de Molukkers
deel uit van de Krimpense samenleving.

Tijdelijk verblijf?
De Molukkers in Krimpen aan den IJssel delen hun
geschiedenis met andere Molukse gemeenschappen in
Nederland. Iets meer dan 70 jaar geleden kwamen de
eerste Molukkers aan. KNIL-militairen kwamen, samen
met hun gezinnen, op dienstbevel naar Nederland.
Eenmaal aangekomen, werden de militairen ontslagen.
Omdat hun verblijf tijdelijk zou zijn, werden de Molukkers
eerst gehuisvest in bijvoorbeeld voormalige kloosters en
oude concentratiekampen. Vervolgens werden ze overgebracht naar aparte wijken. Er werd in eerste instantie
nog helemaal geen aandacht besteed aan de integratie
van deze groep nieuwkomers.

Een 50-tal huizen en een kerkje:
De Molukse wijk in Krimpen is geboren!
In Krimpen kreeg de (toch niet zo tijdelijke) huisvesting de
vorm van een woonwijkje met 52 woningen en een kleine
kerk. Met bussen kwamen maar liefst 58 gezinnen aan.
Na lang in kampen te hebben doorgebracht, arriveerden
de Molukkers met weinig financiële middelen. Het was
moeilijk een leven op te bouwen. Molukse Krimpenaar
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Symboliek, muziek, kleding en rituelen
Het is inmiddels duidelijk dat de Molukkers Krimpen aan
den IJssel hebben verrijkt met hun cultuur. De nieuwe
expositie in Streekmuseum Krimpenerwaard werpt
licht op bijvoorbeeld de symboliek, muziek, kleding
en rituelen van de Molukse gemeenschap in Krimpen.
Iedereen die meer wilt weten over de Molukse cultuur
in onze gemeente, is vanaf 1 april van harte welkom in
Streekmuseum Krimpenerwaard. Houd de website in
de gaten voor de randprogrammering rondom de
expositie: www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl.
Met dank aan: een groep vrijwilligers met Molukse achtergrond,
Stichting Tjari Dana Krimpen aan den IJssel, het Innovatiefonds
Cultuur van de Gemeente Krimpen aan den IJssel,
de J.E. Jurriaanse Stichting en de Van Cappellen Stichting.

17

KRIMPENSE SAMENLEVING

Wanneer kanker in
uw leven komt…
Inloophuis de IJssel biedt een veilige ontmoetingsplaats

COMPUTERS & DIGITALE TV

Het is zeer ingrijpend wanneer
u kanker heeft. Uw leven komt
in een stroomversnelling van
emoties terecht. Ook komt
er veel informatie op u af die
u moet verwerken. Dat kunt
u niet alleen. Uw naasten zijn
vaak net zo geschrokken als
dat u bent.

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

U bent welkom in het Inloophuis
De IJssel waar u en uw naasten
terecht kunnen met alle niet-medische
vragen. Hier kunt u met lotgenoten
praten. Of emoties delen met
andere bezoekers.

info@atlascomputers.nl
www.atlascomputers.nl

Vrijwilligers gezocht
Gezond en gelukkig oud worden,
dat wil toch iedereen?
Contact

Fijn Thuis gesprekken helpen inwoners in Krimpen
aan den IJssel om zo lang
mogelijk thuis te blijven
wonen en gezond en
gelukkig oud te worden.

•Wil jij met gemiddeld 4 inwoners per maand een Fijn
Thuis gesprek voeren?

Meld u aan als vrijwilliger
•Ga jij graag in gesprek
met Krimpenaren over
gebeurtenissen in het leven
of hun huidige situatie?
•Kun jij behoeften van de
inwoners signaleren en
deze bespreken met de
seniorenadviseur?

Interesse?
Heeft u nog vragen of wilt u
zich aanmelden? Neem dan
contact op met Jowendy van
der Graaf via 06 22 76 06 66
of jowendyvandergraaf@
krimpenwijzer.nl.

Installatiebedrijf Nobel bv

Dan zijn wij op zoek naar
jou!

• Cv. Werk
• Cv. Service en onderhoud
• Airconditioning
• Zink- en dakwerk
• Badkamers en sanitair
Stormsweg 54 - Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180 - 51 65 30

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

info@installatiebedrijfnobel.nl
www.installatiebedrijfnobel.nl

De huiskamer in De Tuyter biedt u
een veilige en rustige omgeving
In Krimpen aan den IJssel kunt u hiervoor iedere donderdagmiddag van
12.30 uur tot 15.30 uur terecht in de
huiskamer van Ontmoetingscentrum
De Tuyter. Zodra u binnenkomt ruikt
u de koffie en ervaart u meteen de
warme, informele sfeer. De gastvrouwen en -heren introduceren u
bij de andere gasten. Zij geven u wat
u op dat moment nodig heeft. Denk
aan een luisterend oor, een positief
gesprek en vooral persoonlijke
aandacht. Er ontstaat een bijzondere
sfeer in de huiskamer, omdat u hier
met elkaar in een veilige, rustige
omgeving bent.
U kunt ervaringen met elkaar delen.
En problemen waar u tegenaan loopt
bespreekbaar maken. Het samenzijn
met lotgenoten heeft een positief
effect op uw gemoedstoestand.

Team Krimpen, van links naar rechts: Jantine Dijkgraaf, Saskia Kok, Anneke
Lammens, Ingrid Ponsen en Ruud Goedkoop. Foto is gemaakt door: Kees Grandia.
Van team Krimpen ontbreken Quirine Lodder en Marije Lipschart op de foto.

Gasten omschrijven het ook wel als
een toevluchtsoord waar gehuild,
maar ook (heel veel) gelachen wordt.

inloophuis. U kunt aan diverse activiteiten deelnemen tegen een kleine
vergoeding om de kosten te dekken.

U kunt aan diverse activiteiten
deelnemen

Ook vrijwilligers zijn van
harte welkom

Elke 2 weken is een wandelcoach
aanwezig om onder begeleiding een
frisse neus te halen. En bijna iedere
week is er een masseuse beschikbaar
voor ontspanningsmassages.

Inloophuis De IJssel kan alleen open
zijn door de inzet van vrijwilligers.
Vrijwilligers met het hart op de
goede plek en die een dagdeel
beschikbaar zijn. Kom eens langs:
gasten én potentiële vrijwilligers
zijn altijd meer dan welkom!

Verder zijn er nog vele andere activiteiten waar u aan kunt deelnemen.
Denk aan een workshop kalligraferen, schilderen en lezingen van
schrijvers. Het programma wisselt
en is te vinden op de website van het

Kijk voor meer informatie op:
www.inloophuisdeijssel.nl of op de
Facebookpagina facebook.com/
inloophuisdeijssel.
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KINDERGEMEENTERAAD

Mooie ideeën
voor Krimpen
In de kindergemeenteraad vertellen kinderen wat zij belangrijk vinden
START NOG DIT
VOORJAAR!

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

Elk jaar heeft de gemeente Krimpen aan den
IJssel een nieuwe kindergemeenteraad. Ook dit
jaar doen alle basisscholen van Krimpen mee.
Per basisschool zitten 2 kinderen uit groep 8
in de raad. In de kindergemeenteraad kunnen
kinderen vertellen wat zij belangrijk vinden en
wat zij willen veranderen in Krimpen.

Liam, Fenne en Soufian vertellen hoe zij
het vinden in de kindergemeenteraad
Liam vertelt dat hij het heel leuk vindt. Vooral om te
zien hoe het werkt in de gemeenteraad. Voor Fenne is
het belangrijk dat ze kan bijdragen aan Krimpen.
“Fijn dat ik iets kan betekenen en echt wat kan doen aan
zaken die ik belangrijk vind.” Ook Soufian vindt het erg
leuk. “Gelukkig is het niet elke week, maar eens per
2 maanden. Dat vind ik wel voldoende.”

volgens hen belangrijk zijn om te bespreken. Fenne van
de kindergemeenteraad gaat met de ideeënbox langs
verschillende klassen. De verzamelde ideeën worden
de eerstvolgende bijeenkomst toegelicht. Later dit jaar
werken zij een aantal ideeën uit en kiest de kindergemeenteraad welk idee uiteindelijk wordt uitgevoerd.
Ook gaan ze de gemeenteraadsverkiezingen bespreken.
Dat gebeurt maar eens in de 4 jaar. Daarom is het een
bijzonder onderwerp. De kinderen uit de raad geven aan
nog niet veel te weten over de verkiezingen.

Armoede, sportvelden en milieu zijn
belangrijke thema’s

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

UITVAARTZORG
MET AANDACHT
EN BETROKKENHEID

Bij de kindergemeenteraad vertellen de kinderen wat zij
belangrijk vinden. Fenne vindt het belangrijk dat er meer
prullenbakken komen. “Vaak zie ik nog afval liggen in
de natuur en bij sportvelden. Als er meer prullenbakken
komen, gooien mensen het misschien niet op straat
maar in de prullenbak.” Soufian vindt dat er nu te weinig
sportvelden zijn waar je lekker kunt sporten. “Er zijn er nu
volgens mij maar 11 of 12. Dat vind ik wel jammer.”
Voor Liam is armoede een heel belangrijk onderwerp.
“Ik vind het vervelend om te zien dat andere kinderen
niet iets lekkers in de supermarkt kunnen halen.
Ze kunnen niet eten of drinken wat ze het liefst willen.”
De ideeën worden gedeeld met de voorzitter van de
kindergemeenteraad, namelijk de burgemeester.

Volgende keer: de ideeënbox en de
gemeenteraadsverkiezingen

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

Kindergemeenteraad 2021-2022

Kinderen pikken andere signalen op
Yvette, medewerker griffier, vindt het belangrijk dat er
een kindergemeenteraad is. “Kinderen hebben een
andere kijk op dingen en hebben ideeën die volwassenen
niet hebben. Kinderen pikken andere signalen op.
Daarom is het leuk om te zien dat de ideeën die de
kinderen hebben serieus worden opgepakt.” Ook is het
volgens Yvette bijzonder om te zien hoe gemakkelijk
en gemotiveerd de kinderen praten over belangrijke
onderwerpen.

Bij de volgende kindergemeenteraad bespreken
de kinderen de ideeën uit de ideeënbox. Hier doen
kinderen van de basisschool zelf onderwerpen in die
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De subsidiebijdrage voor een groen dak is 25 euro
per vierkante meter en voor een groene gevel
50 euro per vierkante meter. De kosten voor een
bouwkundig onderzoek worden bij één woning tot
een maximum van 250 euro vergoed. Het maximale
subsidiebedrag, inclusief bouwkundig onderzoek,
is 5000 euro. Het subsidiebedrag is voor een particulier maximaal 90 procent van de totale kosten en
voor een organisatie of bedrijf 50 procent van de
totale kosten.
Scan voor meer informatie en om een aanvraag in
te dienen de QR-code.

Vervang stenen
voor gras of planten
Krimpen aan den IJssel maakt werk van vergroenen
Een groene tuin en een groene buurt zorgen voor
een fijn en gezond leefklimaat. Vervang daarom
de stenen in de tuin voor gras of planten en maak
gebruik van subsidies voor een groen dak of het
slim opvangen van regenwater.
In Krimpen aan den IJssel is sprake van een behoorlijk
versteende leefomgeving. Volgens onderzoek van
Stichting Steenbreek is 61 procent van de Krimpense
tuinen ‘versteend’. Dat betekent dat er veel tegels liggen
in tuinen en in de openbare ruimte. Nu het weer in
Nederland steeds warmer wordt en de buien heftiger
zijn, levert die verstening problemen op. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen
elkaar steeds vaker op. Als het hard regent, overstroomt
het riool, omdat het water door alle tegels niet in de
bodem zakt. Zo kan er water op straat of zelfs in woningen
komen te staan. Als het heet is warmen de stenen op.
Dit is ook niet goed.

den IJssel op allerlei manieren werk van vergroenen.
Dat doet ze onder andere door mee te doen met het
NK Tegelwippen en ‘groene’ subsidies te verstrekken.

Krimpen strijdt met Capelle in NK Tegelwippen
Op 21 maart trapten wethouder Nico van Veen van
Capelle en wethouder Coen Derickx van Krimpen het
NK Tegelwippen af. Op de Algerabrug overhandigden
zij elkaar een schep, waarmee ze vervolgens in de beide
gemeenten de eerste tegels ‘wipten’. Het doel: zo veel
mogelijk tegels vervangen door groen.

Wipt u een tegel mee?
De gemeente gaat er vol voor, maar heeft daarbij ook de
hulp van de inwoners nodig. Nog tot 31 oktober kunnen
we er samen voor zorgen dat onze gemeente de meeste
tegels wipt. Iedereen kan meedoen en tegels wippen in
de tuin of geveltuin. Geef het aantal gewipte tegels op via
nk-tegelwippen.nl.

Groene tuinen goed voor mens en klimaat

Subsidie voor een groen dak of groene gevel

In tuinen met planten, gras of grind stroomt het water
vrij de bodem in. Ook zijn groene tuinen goed voor de
biodiversiteit en de luchtkwaliteit. En op een hete dag
biedt groen verkoeling. Daarbij heeft een groenere
leefomgeving een positief effect op onze mentale
gezondheid. Daarom maakt de gemeente Krimpen aan

De gemeente verstrekt subsidies voor groene gevels
en daken aan eigenaren van een koopwoning of
bedrijfspand. Een groen dak heeft veel voordelen.
Het werkt isolerend in de winter en verkoelend in
de zomer. Het houdt regenwater vast en zorgt voor
biodiversiteit.
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Ondernemers
opgelet! Ook u kunt
de dupe worden van
cybercrime
Ransomware, phishing, identiteitsfraude en oplichting
zijn vormen van cybercrime die veel schade kunnen
veroor zaken. Denk aan financiële schade, imagoschade
en tijdsverlies. Cybercrime is een toenemend probleem.
Steeds meer collega’s van u worden de dupe van digitale
criminaliteit. Waarom u als ondernemer? Omdat hier meer
geld te halen valt dan bij particulieren. Daarnaast hebben
veel ondernemers nog geen beveiligingsmaatregelen
getroffen.

Kom naar de talkshow op maandag 25 april
Hoogheemraadschap verleent subsidie voor
opvangen regenwater
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard verleent ook subsidies op het
gebied van klimaat en ruimte. Zo kunnen huiseigenaren subsidie vragen voor het vergroenen
van hun tuin of het aanleggen van een groen dak.
Per vierkante meter asfalt, tegels of dak is de
bijdrage 10 euro, met een minimum van 15 vierkante
meter. Verder verstrekt het hoogheemraadschap
subsidie voor het opvangen van regenwater in
een regenton of in zogeheten infiltratiekratten.
Per kubieke meter opgevangen regenwater is de
bijdrage 300 euro, met een minimum van 500 liter.

Subsidie vanuit het hoogheemraadschap
Voor het afkoppelen van de regenpijp verstrekt
het hoogheemraadschap subsidie. De regenpijp
komt dan uit in de tuin in plaats van in het riool.
De subsidie is gebaseerd op het aantal vierkante
meters dak dat op de regenpijpen is aangesloten.
Per vierkante meter is de subsidie 20 euro, met een
minimum van 10 vierkante meter.
Meer informatie over deze subsidie is te vinden
op de website van het hoogheemraadschap.
Scan hiervoor de QR-code.

Wilt u weten wat u kunt doen om te voorkomen dat ook u
slachtoffer wordt? Kom dan naar de talkshow cybercrime op
maandag 25 april. Deze talkshow vindt plaats onder leiding
van misdaadjournalist Kees van der Spek. Kees is bekend
van de programma’s als: ‘Oplichters op het internet’,
‘Oplichters in het buitenland’ en ‘Oplichters aangepakt’.
In deze programma’s ontmaskert hij met een verborgen
camera oplichters, fraudeurs en criminelen. De sprekers in
deze talkshow zijn onder andere onze cyberburgemeester
Martijn Vroom, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), een cyberspecialist en
een Krimpense gedupeerde van cybercrime.

Meld u aan via de link
De talkshow op maandag 25 april vindt plaats in het
Krimpenerwaard College, Groene Wetering 1 van 19.30 tot
21.15 uur. Er staat koffie en thee voor u klaar vanaf 19.00 uur.
Na de talkshow is er nog gelegenheid om van 21.15 tot 22.00
uur na te praten en te netwerken.
U kunt zich aanmelden via www.krimpenaandenijssel.nl/
talkshowcybercrime. Wilt u zich met meerdere
personen aanmelden? Meld de personen los van elkaar
aan (vol=vol). Geef duidelijk aan in uw aanmelding of u ook
bij het netwerkmoment aanwezig bent. U kunt er ook voor
kiezen de talkshow vanuit huis te volgen via een livestream.
U ontvangt dan in de week van het event de juiste link in
uw e-mail.
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offertes opgevraagd, ook bij de bedrijven die zijn
aangesloten bij het Energieloket.”

Flinke korting door isoleeractie
De heer Haak maakte ook gebruik van de isolatieactie van de gemeente. “De installateur die
geselecteerd is voor de actie is langs geweest.
Hij heeft gekeken in de kruipruimte en een gat in
de muur gemaakt om te kijken hoe alles zat.
Daarna heeft de specialist een rapport en offerte
gemaakt. Ik kreeg door de isolatieactie van de
gemeente gelukkig een flinke korting.”

“Ik kreeg door de isolatie
actie een flinke korting”
Duurzaamheidslening maakt duurzaam
wonen betaalbaar

Isoleren: fijner wonen
voor minder geld
Doe mee met de isolatieactie
Een aangename woning met lagere energiekosten, dat is heel wat waard. Dat begint met
besparen op uw energie. Want wat u niet
verbruikt, hoeft u ook niet te betalen. En heeft
u een koopwoning? Dan zijn er meestal
mogelijkheden om uw woning extra te isoleren.
In Krimpen aan den IJssel start binnenkort
ook weer een isolatieactie. Doet u ook mee?
Het kan soms best een zoektocht zijn om te bepalen wat
slim is om te doen in uw woning. Op de website van het
Regionaal Energieloket (www.regionaalenergieloket.nl)
kunt u een HuisScan doen. Dat heeft ook de heer Haak
uit de wijk Langeland geholpen: “We wonen met plezier
in een jaren 70 woning, maar merkten dat het tocht in
huis. De woning had geen isolatie. Ook zaten er in de
woning oude houten kozijnen met oud dubbelglas en
enkelglas. We moesten flink stoken en hebben daardoor
een hoge gasrekening. Daar wilden we wat aan doen.
Op de website kun je gegevens invullen over je woning.
Bijvoorbeeld over het bouwjaar, de oppervlakte, het
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aantal woonlagen, het type woning, het energieverbruik,
de isolatie en de woonlasten. Als je dat hebt ingevuld krijg
je een rapport en weet je waarmee je aan de slag kunt.”

Offertes aanvragen voor duurzame maatregelen
In het rapport staat een lijstje met maatregelen en
adviezen voor uw woning. Zoals het isoleren van de vloer,
de muur of het dak. En het plaatsen van zonnepanelen of
een waterpomp. Per advies ziet u een inschatting van de
besparing die u kunt verwachten. En er staat ook binnen
hoeveel jaar u de investering heeft terugverdiend.

Verschillende opties
Nadat de heer Haak wist welke maatregelen zijn woning
meer comfortabel en energiezuiniger maakten, heeft hij
de verschillende opties verder onderzocht. “Er zijn duurdere en goedkopere oplossingen waarmee je hetzelfde
doel bereikt. En ook zijn er duurdere technologieën
met een lange terugverdientijd. Om dat te bespreken
heb ik ook een gesprek gehad met een adviseur van
het Regionaal Energieloket. Met die informatie heb ik

Nadat alle offertes binnen waren, besloot de
familie Haak te investeren in de begane grond en
de eerste verdieping van hun woning. Ze gingen
voor kunststof kozijnen met HR++ glas en isolerende deuren. Daarnaast lieten ze de spouwmuur
isoleren. De vloer isoleerden ze door schuim tegen
de onderkant van de vloer in de kruipruimte te
laten spuiten. Ook lieten ze het houtwerk aan de
buitenkant van het huis vervangen door isolerende
panelen. “Een flinke investering in onze woning.
Voor het betalen van de maatregelen hebben we
daarom gekozen voor de duurzaamheidslening
van de gemeente. Als ik het bedrag bij elkaar had
willen sparen, duurt dat veel langer. En al die tijd
betaal ik ook de hogere energierekening. De rente
van de duurzaamheidslening is met 1,6 % heel laag.
Daardoor levert de investering eigenlijk geld op.”

Woongenot omhoog,
energierekening omlaag
Alle maatregelen aan de woning zijn inmiddels
uitgevoerd. De kozijnen zitten erin, de isolatie is
gedaan. Haak: “Door de keuze van deze duurzame
maatregelen, hebben we ons woongenot verhoogd
en onze energierekening omlaag gebracht.
Bovendien is het energielabel van onze woning
van D naar B gegaan.”
Isolatieactie
In mei start er weer een isolatieactie in Krimpen
aan den IJssel. Woningeigenaren kunnen
hun woning laten isoleren door een van de
geselecteerde installateurs. Wees welkom op
de informatieavond op 10 mei in de raadzaal.
Aanmelden kan op
www.krimpenaandenijssel.nl/bijeenkomstisolatie

KORT NIEUWS

Van kaartensysteem
naar computers:
Alma werkte 51 jaar in
huisartsenpraktijk Zuid
Alma werkte ruim 51 jaar voor huisartsenpraktijk Zuid.
Daar begon zij als doktersassistente op 18-jarig leeftijd.
Daarna werd zij praktijkondersteuner. Dat deed zij 20 jaar.
Zij heeft in 51 jaar met veel verschillende artsen gewerkt
en heeft generaties patiënten meegemaakt. Dat is uniek.
Ze kon al 4 jaar met pensioen, maar is 1 april pas echt
gestopt.

Als je het leuk hebt, ga je niet weg
Waarom Alma nooit ergens anders is gaan werken?
“De praktijk is gezellig, de artsen bieden een luisterend oor
en ik heb altijd dingen mogen inbrengen. Ik heb ook altijd
leuke collega’s gehad. Als je het ergens naar je zin hebt,
ga je niet naar wat anders zoeken”.

Je krijgt een band met de patiënten
Het mooiste aan haar baan vond Alma het contact met de
patiënten. Na 51 jaar leer je veel mensen kennen. “Omdat je
al zo lang in de praktijk werkt, krijg je ook een band. Je komt
meer te weten over de geschiedenis van mensen en hun
familie. Ook omdat je de mensen lang kent en zij jou. Je gaat
elkaar dingen toevertrouwen. Dat is heel mooi en boeiend.”

Van patiënten naar vrienden
“Ik ga vooral de mensen missen. Ik word nu overspoeld met
cadeautjes en bedankjes. Dat vind ik heel bijzonder. Er zijn
ook mensen die vrienden zijn geworden en met wie ik zeker
contact blijf houden.”
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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
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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

Met een
museum win je
geen oorlog
Veteraan Adrie Vink (1941) is niet iemand die
zijn mening onder stoelen of banken steekt.
“De Nederlandse regering speelde gevaarlijk
spel met ons daar in Nieuw-Guinea.” Eigenlijk
is hij nog steeds boos. “Het was een zinloze
onderneming om met zulk verouderd materiaal
weerstand te bieden aan de Indonesische
overmacht.” Vink is er duidelijk over, zoals
hij alles in klare taal verwoordt.
In april 1961 werd Adrie opgeroepen voor miltaire dienst.
“Ik ben helemaal niet militaristisch, maar als ik dan toch
in het leger moet, dan maar bij de Koninklijke Marine
en het liefst op de Karel Doorman.” Hij kwam wel bij de
Koninklijke Marine, maar van varen was geen sprake.
Hij werd opgeleid tot vliegtuigmaker-brandweerman en
gelegerd op vliegveld Valkenburg. “Op een dag komt
iemand mij zeggen dat mijn naam op het publicatiebord
staat voor uitzending naar Nieuw-Guinea. Ik geloofde
het niet, mijn diensttijd zat er al voor de helft op. Maar het
was waar. Een paar weken later zat ik in het vliegtuig naar
Biak. Een reis van 41 uur via de Noordpool.”

Openluchtmuseum
Sorido op het eiland Biak werd zijn vaste verblijfplaats
gedurende zijn uitzending van 10 maanden. Van daaruit
werd hij dagelijks naar het nabij gelegen vliegveld
gebracht, waar hij in de hangar zijn werkzaamheden
verrichtte. “Wat ik daar aantrof is niet te beschrijven.
Er stond een aftands Catalinavliegtuig, een paar oude
Dakota’s en Firefly’s en veel verouderd blusmateriaal.
Het leek een openluchtmuseum van oude vliegtuigen.
Maar met een museum win je geen oorlog,” zegt Vink,
een beetje verbitterd.
Hij herinnert zich de komst van een paar Neptunes,
afgedankte Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. “Op een
dag vloog bij het tanken een van die toestellen in brand.
Wij erop af met een schuimbluswagen. Die werkte niet.
Met de fiets naar de hangar om een ander voertuig te
halen. Toen we terugkwamen was het blussen niet meer
nodig. 2 zwaargewonden waarvan de een later overleed.”

Een andere Neptune crashte bij een landing en brandde
ook uit.

Dagboek
Het is allemaal te lezen in Adries dagboek. Hoewel hij
niet op patrouille hoefde en geen directe gevechtshandelingen heeft meegemaakt, waren er genoeg
gebeurtenissen om een levenlang in herinnering
te houden. Een bombardement op Sorido met veel
schade en een paar gewonden. Het bevoorraden van
vliegtuigen die de patrouilles in het binnenland moesten
ondersteunen. Aankomende vliegtuigen met gewonden
en doden of met gevangen genomen Indonesische
vrijheidstrijders. Gelukkig was er ook een vrolijke
gebeurtenis: op jacht met Papoea’s in de jungle.

Papoea’s
Ja, die Papoea’s. Veteraan Vink werkte graag met hen
samen en hield van hun toko’s in de kampong. Zoals alle
Nieuw-Guinea-veteranen heeft ook hij het gevoel hen in
de steek te hebben gelaten. In november 1962 vloog hij
terug naar Nederland. “Ik heb er geen spijt van, maar een
zinvolle onderneming… nee!”
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

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

ERVAAR DE
WAARDE VAN
SCHOONMAAK
Of het nu om uw container,
gevel of terras gaat.
LéVos maakt ‘t weer
schoon en fris!

ht
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Kerkweg 170B Ouderkerk aan den IJssel
0180-446960

Je wist nooit
wat je zou
aantreffen

Volg ons op Facebook

&SLAPEN
Zijdepark 2
2935 LB Ouderkerk a/d IJssel
telefoon 0180 - 681253
fax 0180 - 683496
www.deweerdwoninginrichting.nl
info@deweerdwoninginrichting.nl

“Mijn verhaal is niet zo spannend hoor,”
waarschuwt veteraan Liza Carmo (1978).
Lekdijk 73
0180 515
055
MaarAutomobielbedrijf
alles is relatief. Stel
je voor: 6Tel.jaar
(van
P. en D. Broere BV Krimpen aan den IJssel info@broere.citroen.nl
1996 – 2002) gediend bij de Koninklijke Marine,
Onderhoud • Reparatie • Accessoires • Leasing • Financiering
met
12 matrozen op stapelbedden in één hut,
alle
zeeën
van de wereld bevaren, zware
U kunt bij ons terecht voor:
stormen doorstaan, veel van de wereld gezien…
• Verkoop en inkoop van nieuwe- en gebruikte auto´s
• Het
Onderhoud
reparatie (alwat
meer dan
jaar ervaring)
isenmaar
je40spannend
noemt.
• Schadereparaties
• Financiering en leasing
• Occasions van diverse merken

Nautische dienst
(meer dan 40 op voorraad!)

Liza wist na de middelbare school nog niet zo goed wat ze
Uw Citroën dealer voor de
wilde. Totdat een vriendin mooie verhalen over de marine
Krimpenerwaard en omstreken
vertelde. Ze had al een technische opleiding achter de
rug en koos voor
deoccasions
nautische
dienst. De meeste vrouwen
Bekijk onze
op:
WWW.BROERE.CITROEN.NL
aan boord zaten bij de verbindingsdienst of in de keuken.
Maar matroos Carmo stond haar mannetje aan dek.
In weer en wind bezig met touwen en kabels, met aan- en
afmeren.
Ze herinnert zich een zware storm toen ze met het
bevoorradingsschip De Zuiderkruis naar de West voeren.
“Je mocht niet aan dek en keek vanaf de brug hoe de
golven over het schip sloegen. ’s Nachts lag je vastgesjord
in je bed. Tijdens het eten zat je met je benen om de tafelpoot geslingerd om niet met stoel en al door de ruimte te
schuiven. Nee, bang was ik niet. Ik vond het wel grappig
hoe we met de golfslag mee door de gang waggelden,”
vertelt Liza met een dosis nuchterheid.

Zeevrouw
Een echte zeevrouw. Ze hield van het leven aan boord.
Vooral van de oefeningen, zoals man over boord, waarbij
een pop uit zee moest worden gevist. Het bevoorraden
van schepen op volle zee is een gebeurtenis apart, zeker
08-12-14 15:50
bij flinke golven. “We moesten dan volop aan
de bak.
Eerst een klein lijntje naar het andere schip, tenslotte
een staalkabel met de brandstofslangen. Het was hard
werken om al die lijnen weer binnen te halen en op te
bergen.”

Enduring Freedom

Na de aanslagen van 11 september 2001 had Amerika de
oorlog aan het terrorisme verklaard. Onder de naam
‘Enduring Freedom’ werd de aanval ingezet.
“Wij moesten in de Perzische Golf en in de Straat
van Hormuz de Amerikaanse schepen escorteren en de
eventuele verplaatsing van terroristische groeperingen
en wapentransporten signaleren.” Noem het maar niet
spannend. “Er voeren tientallen kleine bootjes om ons
schip, niet groter dan een badkuip. Ik voer daar met een
kleine boot naar toe, met een marinier en een tolk.
Je wist nooit wat je zou aantreffen. Het konden terroristen
zijn. Meestal waren het arme mensen die illegale handel
dreven.”

Missie volbracht
Op 6 mei 2002 zat de missie erop. Voor Liza tijd om na 6
jaar marine naar iets anders uit te kijken. Met recht mag
zij nu de titel veteraan dragen.
“Ik had het niet willen missen,” zegt zij. “Je doet veel
mensenkennis op en het heeft me snel zelfstandig en
volwassen gemaakt.”
Huib Neven

“Op 10 december 2001 – ik voer toen op het fregat
Philips van Almonde – moesten we hals over kop naar de
Perzische Golf,” vertelt Liza.

levos.nl | T. 0180 – 518380 | E. info@levos.nl
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CULTUUR

Heeft u al eens een
cultuurcafé bezocht?
4 keer per jaar activiteiten met afwisselende inhoud

Het cultuurcafé is een samenwerking tussen
Synerkri, Streekmuseum Krimpenerwaard,
Bibliotheek aan den IJssel en Muziekschool
Krimpen. Hier leggen we verbindingen met
andere culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties om nieuwe samenwerkingen
tot stand te brengen.
Het cultuurcafé organiseert 4 keer per jaar in de
theaterzaal van De Tuyter activiteiten met afwisselende
inhoud. Denk aan lezingen, proeverijen en optredens
rondom cultureel erfgoed, muziek en kunst.

29 september

Muziekschool Krimpen
Muziekschool Krimpen verzorgt deze avond een
muzikale invulling.
24 november

‘Nederland leest’
Interessante lezing en signeersessie van een inspirerende
schrijver, georganiseerd door Bibliotheek aan den IJssel.
Houd de Uitagenda Krimpen en de socials in de gaten
voor de verdere inhoud van deze avonden. De toegang is
€2,50 inclusief consumptie.

“Het cultuurcafé is bedoeld
als een laagdrempelige
inspiratie en netwerkbijeen
komst voor iedereen die
geïnteresseerd is in cultuur.”
Op 31 maart is het eerste cultuurcafé '150 jaar Mondriaan’
succesvol bezocht. Er was een lezing over kunstschilder
Piet Mondriaan. Ook was er een expositie van leden van
Vereniging Krimpener Kunstwaard en leerlingen van
groep 8 van OBS De Groeiplaneet in de ontmoetingsruimte van De Tuyter.
In 2022 kunt u nog de volgende cultuurcafés verwachten:
30 juni

‘Istori- Istori Maluku’
Deze avond staat helemaal in het teken van de Molukse
geschiedenis in Krimpen aan den IJssel. Vanwege de
tentoonstelling ‘Istori-Istori Maluku’ in het Streekmuseum
Krimpenerwaard. Verwacht muziek, eten en vooral
veel persoonlijke verhalen tijdens deze editie van het
cultuurcafé.

30

Opening cultureel seizoen '22/'23
Op zaterdag 10 september vieren wij de opening
van het nieuwe cultureel seizoen in Ontmoetingscentrum De Tuyter. Het programmaboekje wordt
gepresenteerd en er zijn diverse optredens.
Het theaterprogramma biedt naast (familie)films
en comedy-avonden ook muziekoptredens van
onder andere Joris Linssen & Caramba. Marjolein
Meijers, bekend van de Berini's, komt in november
ook naar theater De Tuyter. Met uw (klein)kind
kunt u in oktober en december 2 jeugdtheatervoorstellingen bezoeken. Op de Uitagenda
Krimpen (www.uitagendakrimpen.nl) staan
de diverse culturele activiteiten voor u op een rij.
Wij verwelkomen u graag op 10 september.
De toegang is gratis.

Met elkaar helpen
we Oekraïense
vluchtelingen
Eind februari startte Rusland een aanvalsoorlog tegen
buurland Oekraïne. Momenteel schrijven wij eind
maart. De Russische invasie in Oekraïne zorgt voor
een ongekend grote humanitaire crisis. Tegelijkertijd
komt er een grote stroom vluchtelingen uit Oekraïne.
Eind maart waren er ruim 2 miljoen mensen op de vlucht
binnen Oekraïne. Meer dan 3 miljoen vluchtelingen
zijn al ondergebracht in Europa. Samen met de andere
gemeenten in onze veiligheidsregio nemen we onze
verantwoordelijkheid. Dit betekent dat de vluchtelingen
in evenredigheid over de gemeenten verdeeld worden.
Zo hebben ook in Krimpen aan den IJssel de eerste
vluchtelingen een veilige opvangplek gekregen in de
voormalige muziekschool aan de Tuinstraat.

Voormalige muziekschool en vleugel
schippersinternaat zijn eerste opvanglocaties
Met de enorme inzet van de aannemers en vrijwilligers
is de opvanglocatie in minder dan 2 weken heringericht.
De locatie biedt plek aan circa 65 vluchtelingen voor
minimaal een half jaar. De groep bestaat hoofdzakelijk
uit gezinnen. Zij moesten vluchten onder erbarmelijke
omstandigheden en hebben heel veel achter zich
moeten laten. Met deze opvangplek bieden wij hen een
onderkomen waar zij tot rust kunnen komen. Naast deze
locatie biedt het schippersinternaat De Driemaster ook
ongeveer 18 slaapplekken waar we ontzettend blij mee
zijn. Op deze plek kunnen heel goed kinderen zonder
ouders worden opgevangen. Maar als de nood hoog is,
zetten we De Driemaster in voor alle Oekraïners. Dit is bij
het drukken van deze Klinker nog niet bekend.

Colofon

Scouting heeft etage van pand aangeboden
Ook mooi om te zien is dat veel verenigingen en
maatschappelijke organisaties hun handen ineen slaan.
Zo biedt de scouting aan om hun gebouw gereed te
maken voor de opvang van 3 grote gezinnen. Omdat
we weten dat er nog meer vluchtelingen onze kant op
komen, pakken we dit aanbod met beide handen aan.
De redactie gaat ervan uit dat als deze Klinker bij u op de
mat valt, de gezinnen hier onderdak hebben gevonden.

Uw warm onthaal stellen wij op prijs
Burgemeester Martijn Vroom: “Begin maart hebben
wij uw betrokkenheid gezien bij de opvang van de
Oekraïense vluchtelingen. Velen dragen hen een warm
hart toe. Wij zijn trots op deze Krimpenaren die zich zo
enorm met hen betrokken voelen en zich voor hen willen
inzetten. Met elkaar geven wij hen een warm onthaal om
de schrijnende toestanden, waarin zij zich bevinden iets
te verlichten”.

Uw hulp is altijd welkom
Wil u iets betekenen voor de Oekraïense vluchtelingen
in Krimpen aan den IJssel? Wij zijn vooral op zoek naar
buddy’s en vrijwilligers die zich over de Oekraïense
mensen willen ontfermen. Bijvoorbeeld door hen wegwijs
te maken in Krimpen. Of de kinderen mee te nemen
naar een speeltuin of kinderboerderij. U kunt uw hulp
aanbieden door een e-mail te sturen aan welzijn@
krimpenwijzer.nl. Vanaf 1 april hebben we hiervoor
Mura als coördinator aangenomen. Samen met haar
kunt u dan de mogelijkheden bespreken. Wij waarderen
uw inzet enorm!

Heeft u nog vragen?

Op www.krimpenaandenijssel.nl/oekraine vindt u meer
informatie. Via het e-mailadres oekraine@krimpenaan
denijssel.nl kunt u ook uw vragen stellen. Bellen kan
tijdens kantoortijden met het Krimpens contactcentrum
via telefoonnummer 14 0180.
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Volgende Klinker
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