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VAN DE REDAKTIE 
 

 

 
      

Regelmatig word ik aangesproken op het feit dat Nederlek Nieuws 
niet meer verschijnt. Logisch want ik ben jarenlang correspondent 
geweest voor de kern Krimpen en dus wel een beetje betrokken. 
“Jammer”, hoor ik dan, “om het plaatselijke nieuws te volgen pakten 
we het Nederlekkie altijd als eerste uit de bus.” Ja, heel jammer, 
maar onafwendbaar. Na lang aarzelen en doorgaan tegen beter 
weten in besloot de uitgever er de stekker uit te trekken. 

Na de vorming van de gemeente Krimpenerwaard vielen de (betaalde) gemeentepagina’s weg en de 
inkomsten uit advertenties liepen almaar terug omdat adverteerders tegenwoordig massaal voor andere 
media kiezen. Er moest iedere week geld bij en dat is op den duur niet vol te houden. 
 
Nederlek Nieuws is niet het eerste streekblad dat het loodje moest leggen. De Schoonhovensche 
Courant (weet u nog?), de Havenloods, de Lekstreek, de Postiljon, Dichtbij verdwenen in de loop der 
jaren allemaal uit het aanbod van huis-aan-huisbladen.  
Jammer, want in een blad als Nederlek Nieuws was vooral plek voor het “kleine” plaatselijke nieuws; de 
viering van een (huwelijks)jubileum, een evenement bij een sport of culturele vereniging, een 
aankondiging danwel een verslag van een activiteit in een kerk, een soos of een andere organisatie, een 
actie van een plaatselijke winkelier. Onderwerpen die in een krant die verschijnt in een breder gebied 
nauwelijks aan de orde komen.  
Jammer. Om op de hoogte te blijven worden we bijna gedwongen digitaal te gaan. Om bij te blijven 
kunnen we haast niet meer zonder computer of smartphone. Bankzaken, aankopen van de dagelijkse 
boodschappen, kleding, meubels en zelfs huizen; als je dat wilt hoeft je er de deur niet meer voor uit. De 
meeste verenigingen en ondernemers hebben hun eigen website, de regionale en landelijke bladen zijn 
ook op internet te vinden en in gesprek blijven met je familie, vrienden of kennissen doe je tegenwoordig 
via de mail of via de app. Gewoon even bellen of elkaar opzoeken raakt uit de tijd, zo lijkt het.  
De wereld verandert in razend tempo en wie mee wil blijven doen moet mee. Dat heeft heus zijn 
voordelen want er zijn beslist bezigheden die door het bestaan van internet gemakkelijker zijn geworden. 
De belastingaangifte bijvoorbeeld. Alles is al voor je ingevuld en je hoeft alleen nog maar na te kijken of 
je gegevens compleet en correct zijn. Wat een verschil met vroeger toen je je door een formulier van acht 
of meer kantjes moest worstelen met een hoop rekenwerk bovendien. Maar er zijn ook nadelen; als je er 
niet mee om weet te gaan loop je al snel vast en ben je afhankelijk van mensen om je heen die je willen 
helpen. En erger nog; als je alles vanuit je bureaustoel kan doen ontbreekt op een goed moment de 
noodzaak anderen op te zoeken en te ontmoeten. Isolement en eenzaamheid liggen op de loer.  
Daar doen we bij de SON gelukkig niet aan mee. Bijna dagelijks zijn er mogelijkheden medebewoners en 
bezoekers te zien en te spreken tijdens activiteiten in één van onze recreatieruimten, kan iedereen 
aanschuiven aan de leestafel  in ’t Praethuys in de Dertienhuizen en is een spontaan bezoekje aan een 
buurman of -vrouw natuurlijk ook helemaal niet verkeerd.  
 

 

En wees gerust; deze Nieuwsbrief 
blijft gewoon op papier verschijnen en 
valt ieder kwartaal in uw brievenbus. 
Hoewel; dit en oudere nummers zijn 
ook terug te vinden op 
www.sonhuizen.nl.  
‘t Is maar dat u het weet!  

 

http://www.sonhuizen.nl/
mailto:info@winco-vastgoedbeheer.nl
http://www.sonhuizen.nl/
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VAN DE VOORZITTER - PLAATSELIJKE POLITIEK 
 

 
 

“Politiek is niet leuk” hoor je vaak zeggen 
”men belooft veel maar doet weinig.” Zelf 
actief zijn in de politiek is al helemaal niet 
besteed aan het gros van de Nederlanders. 
Het kost ten eerste veel tijd om vergaderingen 
bij te wonen en je te oriënteren op de 
samenleving. Ik weet uit ervaring dat  er naast 
vele avonden ook vaak een beroep op je wordt 
gedaan om op zaterdagen acte de presence te 
geven bij een bedrijf, een instelling of een 
winkelcentrum. 

U heeft wellicht gevolgd dat Lokaal op 1 goed heeft gescoord in Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Dat is 
een gevolg van het feit dat vele inwoners van beide dorpen vier jaar geleden onaangenaam waren verrast 
dat er zoveel politici uit het oosten van de Krimpenerwaard kwamen. Dat betekent dat de inwoners van de 
westhoek niet zo geïnteresseerd waren in een politieke functie: geen tijd of geen zin. 
Het gevolg was dat voor de recente verkiezingen Lokaal op 1 is opgestaan met als doelstelling de fout van 
de vorige verkiezingen recht te zetten. Het resultaat was verbluffend: drie zetels en de kans dat de coalitie 
in de richting van het westen gaat kijken. Het kan immers zo maar zijn dat de grootste partij niet om het 
sterke en ontevredenheid uitstralende signaal heen wil laveren en deze club bij het college wil betrekken. 
Zulke onderhandelingen zijn altijd mistig geweest en dat zal het nu wel weer worden. We kijken er met 
belangstelling naar uit. Mocht Lokaal op 1 worden gepasseerd zal er over vier jaar in alle dorpen actie 
worden gevoerd en zal Lokaal op 1 nog groter worden. De keus is aan Willem Schoof, fractieleider van 
VGBK. 
Voor 1985 hadden we in de gemeente alleen maar raadsleden en wethouders uit dezelfde woonplaats. Die 
mensen kon  je aanspreken op straat en dan werd er geluisterd. Vanaf 1985 werd dat minder maar we 
hadden altijd een wethouder die uit ons dorp kwam en daarnaast ook enkele raadsleden. Vanaf 2014 was 
er feitelijk geen enkel bekend gezicht in de nieuwe raad van de gemeente Krimpenerwaard uit ons dorp te 
bekennen. Dat gaf veel onvrede en teleurstelling. 
Daarnaast werd het loket van de gemeente in De Dertienhuizen gesloten. Het was er altijd bedrijvig en 
gezellig. Iedereen kon daar terecht voor rijbewijs en paspoort etc. Lekker dichtbij en handig. Het was te 
duur werd gezegd. “Kom maar naar Stolwijk.” 
Het is misgegaan toen bleek dat er twee wethouders kwamen uit Berkenwoude, één uit Ouderkerk aan den 
IJssel, één uit Stolwijk en één uit Schoonhoven. Waar bleef de Krimpense wethouder? Niet dus. 
Ook op andere terreinen ontstond de afgelopen jaren het gevoel dat alles werd geregisseerd vanuit het 
oosten en met name vanuit Schoonhoven. Niets heeft dat gevoel kunnen wegnemen. 
Zo is het gekomen dat Lokaal op 1 is ontstaan en we gaan de komende jaren met belangstelling volgen op 
welke manier vorm wordt gegeven aan de intenties van deze nieuwe partij en in hoeverre deze partij 
serieus wordt genomen. Vertrouwen in een goede afloop hebben we zeker. De kiezer in Krimpen aan de 
Lek en Lekkerkerk is helder geweest: zo kan het niet langer. 
Met weemoed denk ik terug aan de jaren zeventig: wethouder Huig v.d. Velde kwam na zijn werk even op 
het gemeentehuis vragen of er nog problemen waren. Zo ja, dan loste hij die op. Voor het wethouder 
spelen in die tijd kreeg hij 1000 gulden per jaar en dat vond men toen een passend salaris. 
Heden ten dage betalen wij met ons allen 100.000 euro voor een wethouder van de gemeente 
Krimpenerwaard met 55.000 inwoners. Ik vind dat erg overdreven: met de helft is dat ook goed betaald. 
Jammer. Een raadslid krijgt ongeveer 800 euro per maand en dat vindt men veel te weinig. Voor degenen 
die dat vinden heb ik een goede raad: ga iets anders doen in je vrije tijd. Blijf de politiek volgen, het is best 
de moeite waard, ondanks de vele problemen die worden opgelost volgens het poldermodel. 
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De historische vereniging Crempene, opgericht in 2000, beijvert zich om de geschiedenis van onze 
dorpskern levend te houden. Onder meer door het uitgeven van boekjes, het organiseren van 
tentoonstellingen en excursies, plaatsing van historische objecten en bezienswaardigheden en het geven 
van lezingen. In De Dertienhuizen beschikt de vereniging over een archiefruimte, waarin veel historisch 
materiaal is terug te vinden. Als de deur open staat bent u welkom! Meestal op donderdagmorgen. Ook 
voor het beschikbaar stellen van foto’s, dia’s en dergelijke. Crempene verzorgt ieder kwartaal een bijdrage 
aan deze Nieuwsbrief over een interessant onderwerp uit het rijke verleden van Krimpen aan de Lek.         .                                                                                                                                                            

ZALMPLANK 
 

Deze foto is van een pentekening 
gemaakt door J.W. Verhoeff. Te zien is de 
zalmafslag(bank) en de zalmplank. De 
zalmplank, een beschilderd houten 
paneel, werd waarschijnlijk in het laatste 
kwart van de 18e eeuw vervaardigd als 
aandenken aan de vangst van de 
zwaarste zalm ooit in Nederland 
gevangen. In de Lek werd al meer dan 
tien eeuwen geleden door Krimpense 
vissers zalm gevangen (tot ca 1900). 
Achter de kerk, naast het veer stond de 
zalmbank, waar de zalmen werden 
afgeslagen. 

  

De herberg “De Crimpzalm” speelde ook een belangrijke rol, deze stond binnendijks tegenover de kerk 
(waar nu het Prins van Oranjegebouw is). De plank hing in het verre verleden in de herberg. De herberg 
was vanaf 1819 generaties lang in het bezit van de familie Van der Laan, de laatste bezitters van de 
herberg. In ca.1879 is op die plek door de familie Van der Laan een boerderij gebouwd. De plank heeft 
lang op de zolder van deze boerderij gelegen. De boerderij is in 1963 afgebroken. 

Ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis in juli 1951 heeft de familie Van der 
Laan de 'Zalmplank' geschonken aan de gemeente Krimpen aan de Lek, met als voorwaarde dat hij 
zichtbaar moest zijn voor de burgerij. De gemeente gaf hem een plaatsje in het gemeentehuis, Dorpsstraat 
7. Daar heeft hij jaren gehangen. In 2017 is hij door de gemeente Krimpenerwaard in bruikleen gegeven 
aan de Historische Vereniging Crempene. De zalmplank is nu te zien in het Cultuurhuis (1e verdieping). 

 

 

 

Tekst op de plank: 
Gevange door 
Leend’Baldee te 
Crimpe op de Leck op 
den 7 maart 1777, 
de zwaarste die ooyt 
gevange is,  
weegende circa 80 
ponden .
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DEZE MANNEN 
DEDEN           
NL-DOET 

 

 

 

 

 

 

Het Oranje Fonds organiseerde op 9 en 10 maart, samen met 
duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Duizenden 
vrijwilligers “voor één dag” zetten hun beste beentje voor en lieten hun handen wapperen bij 
verzorgingsinstellingen, culturele en sportverenigingen of bij andere organisaties die niet kunnen zonder 
medemensen die belangeloos de handen uit de mouwen willen steken. Zoals altijd deden ook leden van de 
Koninklijke familie enthousiast mee!  
Het Oranje Fonds hoopt met NLdoet onder meer te bereiken dat steeds meer mensen inzien hoe belangrijk 
en waardevol vrijwilligerswerk in onze samenleving is. “Actieve burgers zijn onmisbaar geworden.” Het 
Oranje Fonds weet zeker dat mensen die tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn daar als 
vanzelf mee door gaan.  
De SON ziet ieder jaar graag een paar vrijwilligers komen tijdens NLdoet. Ze moeten vanzelfsprekend aan 
de slag maar worden daar ook voor beloond. Corrie, één van onze meest actieve vrijwilligsters, verzorgde 
een uitgebreide lunch.  
Net als vorig jaar werden we verblijd met de komst van vijf leerlingen van het Driestar College in 
Lekkerkerk. Mathijs, Peter, Thomas, Leendert en Leander zitten normaal gesproken in de schoolbanken 
van het VMBO (MAVO). Allemaal in het tweede jaar. Op vrijdag 9 maart was daar geen sprake van. Onder 
leiding van Dirk Mourik en Willem de Bruyn gingen ze er stevig tegenaan in en om de parkeergarage onder 
de Rotonde/Marijke Staete en in het noodtrappenhuis van De Dertienhuizen.  Alsof ze nooit anders deden 
veegden, zogen, schrobden en zeemden de mannen. “Klusjes die we vaker zelf zouden moeten doen 
maar waar we door tijdgebrek zelden aan toe komen” stelden Dirk en Willem vergenoegd vast. Na gedane 

arbeid en de welverdiende lunch keerde het vijftal voldaan huiswaarts. “Dit is veel leuker dan school.” 

SENIORENMIDDAG IN ‘T VOORHOF 

De eerstvolgende seniorenmiddag staat in het 
teken van lokale historie. Jan Ooms komt 
vertellen over zijn museum in een oude 
boerenschuur in het Lekkerkerkse Opperduit. In 
museum De Vrijheid stellen Jan en zijn 
echtgenote twee interessante collecties ten toon. 
Gebruiksvoorwerpen uit het rijke boerenleven in 
de Krimpenerwaard worden gecombineerd met 
een enorme verzameling objecten die een relatie 
hebben met de Tweede Wereldoorlog. De moeite 
waard om eens te bezoeken en ook leuk om Jan 
er over te horen vertellen. Donderdag 12 april is ’t 
Voorhof geopend vanaf 13.30 uur. De presentatie 
begint een half uur later. Wie vervoer wil regelen 
kan contact opnemen met Dicky Bremmer (0180-
510480).  
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DAPPER DOORSPUITEN 

In de binnentuin van De Dertienhuizen is altijd 
wat te doen. In ons vorige nummer berichtten we 
over een gestrande watervogel, ditmaal viel ons 
oog op de fontein. Zelfs tien graden vorst bracht 
het apparaat niet uit haar evenwicht. Terwijl het 
ijs rondom haar vaste standplaats almaar 
aangroeide bleef ze onverstoorbaar water 
opspuiten. Een prestatie van formaat!  

  

 

HANDEN AF VAN… DE VENTILATIEROOSTERS 
 

 

 

Sommige bezoekers kunnen het niet laten. Tijdens 
een evenement in één van de recreatieruimten 
voelen ze tocht en dan staan ze op om één van de 
ventilatieroosters te sluiten. Om ze vervolgens niet 
meer te openen als ze vertrekken. 

“Liever niet aankomen” bepleit onze huismeester. 
“De mechanische ventilatie in onze panden werkt 
alleen goed als de ventilatieroosters open staan.” Dat 
zorgt voor verfrissing van de atmosfeer en voorkomt 
benauwde lucht, zeker als het druk is in de zaal. 
Afblijven dus. Wie er last van heeft moet maar een 
ander plekje zoeken of een warme sjaal omdoen.  

MISBRUIK DE CONTAINERRUIMTE NIET 
 

Nu we toch even aan het mopperen zijn; sommige bewoners laten hun (grof)vuil achter 
in de containerruimte onder De Rotonde. Dat is beslist niet de bedoeling. Die ruimte is 
alleen bestemd voor de containers van de kinderopvanginstellingen. Bewoners moeten 
hun al of niet gescheiden afval deponeren in de ondergrondse containers op het plein 
voor De Rotonde. Past het daar niet in dan moet het worden weggebracht naar de 
milieustraat in Krimpen aan den IJssel of kan het (tegen betaling) worden opgehaald 
door Cyclus. Telefonisch te bereiken via 0182-547 500.  
 

LAAT WILLEM LEKKER AAN ZIJN EIGEN WERK! 
 
Als Willem de Bruyn ergens in ons complex aan het schoonmaken is wordt hij door 
bewoners regelmatig aangesproken over technische mankementen in of om de 
woning, over zaalhuur, over klachten van uiteenlopende aard en over andere zaken 
die niet tot zijn takenpakket behoren. Willem zou Willem niet zijn als hij al die 
probleempjes niet geduldig zou aanhoren, opschrijven en belooft ze te zullen 
doorgeven. Gevolg: Willem komt soms nauwelijks aan zijn eigen werk toe en het is niet 
altijd meteen duidelijk wat er precies loos is. Om ergernissen te voorkomen is maar 
één oplossing mogelijk: meld dit soort zaken meteen bij de juiste persoon en dat is (u 
weet het wel!) Dirk Mourik. Ook hij is dagelijks in onze gebouwen te vinden en anders 
weten ze bij Winco wel waar hij uithangt. Directe communicatie is wel zo prettig en 
werkt veel beter!  
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ALLES IS VERHUURD! 
 
Het oliebollenfeest vlak voor oud- en nieuw was in meerdere opzichten een feestelijke bijeenkomst. Er 
werd massaal gesmuld van de tijdens de jaarwisseling niet weg te denken lekkernij en menigeen toostte 
alvast op het nieuwe jaar. Een officieel moment gaf aan het festijn een extra feestelijk tintje.  
Sjaco Jordens van Jordens Fysio Medisch Centrum tekende het huurcontract van de laatste commerciële 
ruimte in de Marijke Staete die nog beschikbaar was. Hij kon aan zijn onderneming daardoor weer een 
substantieel aantal vierkante meters toevoegen. ”Heel fijn, want onze activiteiten breiden almaar uit en het 
aantal cliënten groeit snel.”  
Onder toeziend oog van voorzitter JanKees Hoftijzer van de SON tekenden Fred Wink van Winco 
Vastgoedbeheer en Sjako Jordens het huurcontract. “Al onze ruimten zijn na het zetten van deze 
handtekeningen verhuurd” stelde de heer Hoftijzer vergenoegd vast. Niet alleen de bedrijfsruimten, maar 
ook alle appartementen. Dat is wel eens anders geweest. Het is nog niet heel lang geleden dat de SON te 
maken had met leegstand. Inmiddels is er zelfs een wachtlijst. Minder leuk voor geïnteresseerde 
gegadigden maar voor de verhuurder natuurlijk wel fijn. Leegstand kost nu eenmaal geld. Geld dat in de 
huidige situatie vrijkomt voor bijvoorbeeld aanpassingen en onderhoud. Daar profiteert iedereen van!  
En daar hebben we dus nog maar een oliebolletje op genomen.  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
BEWONERSCOMMISSIE 
 
De Dertienhuizen heeft weer een voltallige 
bewonerscommissie. De commissieleden worden 
door het bestuur en de beheerder regelmatig 
bijgepraat of geraadpleegd over ontwikkelingen in 
het gebouw. Alle andere bewoners kunnen bij de 
commissieleden aankloppen als ze vragen of 
opmerkingen hebben. De commissie bestaat uit de 
heer Groenendijk (06-36167282) en de dames 
Groeneveld, Kerver, Rietveld en Kaptein.  

AED CURSUS HERHAALD 

 
 

 

Bestuursleden van de SON en de medewerkers van 
Winco Vastgoedbeheer hebben onlangs weer een 
AED-cursus doorlopen. De EHBO vereniging in 
Krimpen aan de Lek liet de deelnemers nog eens 
oefenen met de apparatuur waarmee zij 
levensreddend kunnen optreden als iemand door 
een hartstilstand wordt getroffen. Belangrijk, want in 
zo’n situatie telt elke minuut.  
 

VRIENDELIJK VERZOEK  
 
 

Sommige bewoners roepen wel eens de hulp van vrienden of familie in om een verbouwing in hun 
appartement te laten uitvoeren. Ook in het weekeinde. Op zich geen probleem, maar boren en timmeren 
geeft geluidsoverlast en daar kunnen de buren hinder van ondervinden, zeker als ze er niet op zijn 
voorbereid. De oplossing is simpel: waarschuw uw medebewoners van tevoren even. 
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ONTSPANNEN HET VOORJAAR IN! 
 

 

De Stichting WON organiseert dit voorjaar samen met 
andere instellingen meerdere activiteiten voor senioren 
die kunnen bijdragen aan uw lichamelijk en geestelijk 
welzijn. Activiteiten die er op gericht zijn uw conditie te 
bevorderen én u te leren zich te ontspannen als u last 
heeft van spanning en stress. We noemen er een paar: 

 
Zwemmen in extra verwarmd water (30 graden) onder begeleiding van Alles-is-sport in het zwembad van 

Nieuwerkerk aan den IJssel. Iedere dinsdagavond. Voor vervoer wordt gezorgd. € 10,- per avond. 
Yoga voor iedereen in het Cultuurhuis. Iedere dinsdagmorgen en donderdagavond onder leiding van 
Eigen-Wijs-Yoga. Deelnemen aan een kennismakingsles kost € 5,-.  
Wandelyoga in de Krimpenerhout of in het Loetbos. Rustig lopen op de maandagmorgen met aandacht 

voor uzelf en de natuur om u heen. Toiny van Eigen-Wijs-Yoga ontvangt u graag om 10.00 uur bij sporthal 
De Walvis. Kosten € 5,- per wandeling.  
Beweegprogramma’s voor senioren op dinsdag in De Dertienhuizen, op woensdag en zaterdag in de 

gymzaal aan de Admiraal de Ruyterstraat (organisatie Alles-Is-Sport) en dagelijks bij Koguryo. 
Beweegprogramma’s voor speciale doelgroepen zoals mensen met artrose, parkinson of COPD op 

diverse tijdstippen in Fysiotherapie De Waterpoort. 
Cursussen valpreventie en andere groepsactiviteiten bij Jordens Fysio en bij Fysio De Waterpoort op 

diverse dagen en tijdstippen.  
BBB-trainingen (buik, billen, benen) bij gymnastiekvereniging Sparta op maandag- en dinsdagmorgen.  

 

Kortom, voor plaatsgenoten die in beweging willen komen of 
blijven is er genoeg te doen. Neem voor meer informatie en 
aanmeldingen contact op met de Stichting WON (0180-
552045/www.stichtingwon.nl)  of direct met één van de 
organiserende instellingen: 

www.eigen-wijs-yoga.nl, www.alles-is-sport.nl, 
www.koguryo.nl, www.fysiokrimpen.nl, 

www.jordensfysio.nl, www.sparta-krimpen.nl. 

 
 

 

 

In het complex van de SON wonen niet alleen 
mensen, er zijn ook bedrijven in gevestigd. In 
iedere aflevering van deze nieuwsbrief laten we u 
kennis maken met één van deze ondernemingen. 

 
Star MDC is na een recente fusie actief in een gebied dat West-Brabant, Zeeland en een groot deel van 
Zuid-Holland omvat. Op meer dan 120 locaties wordt bloed afgenomen en worden feces en urinemonsters 
in ontvangst genomen. Star MDC werkt in opdracht van alle huisartsen, specialisten, ziekenhuizen en 
andere medische instellingen in de regio. In grotere locaties worden onder meer ook echo’s en ECG scans 
uitgevoerd. Al het afgenomen materiaal gaat met een speciale koerier naar het centrale laboratorium in 
Rotterdam-Ommoord. Daar worden de door de arts gevraagde analyses uitgevoerd door gespecialiseerde 
laboranten, die de uitslagen zo snel mogelijk terugkoppelen naar de opdrachtgever.  
In de vestiging in De Rotonde zwaait Ellen drie keer in de week de scepter. Ze rouleert haar diensten met 
zeven collega’s in deze locatie, in Lekkerkerk en in Krimpen aan den IJssel. Als het moet komt ze ook bij 
cliënten aan huis.  
 
“Ik ben hier graag” lacht Ellen. “Veel cliënten komen regelmatig 
terug en daar bouw je een leuke band mee op. Bloed laten 
prikken doet niemand voor de lol, maar door een prettige sfeer 
te creëren probeer ik er aan bij te dragen dat mijn patiënten het 
niet eng vinden. Vaak is het al voorbij voor ze het in de gaten 
hebben.”  
Cliënten uit onze gebouwen die er toch een beetje flauw van 
worden brengt ze gerust even thuis. “Dat hoort bij de service” 
vindt Ellen. Star MDC is iedere werkdag open van 08.00 tot 
09.30 uur. Vooraf een afspraak maken hoeft niet.   

http://www.eigen-wijs-yoga.nl/
http://www.alles-is-sport.nl/
http://www.koguryo.nl/
http://www.fysiokrimpen.nl/
http://www.jordensfysio.nl/
http://www.sparta-krimpen.nl/
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WON WIJST DE WEG BIJ FINANCIËLE PROBLEMEN 
 
De welzijnsorganisaties in de gemeente 
Krimpenerwaard organiseren iedere week 
spreekuren in Welzijnspunten in alle kernen. Zo 
ook in Krimpen aan de Lek, waar Jolanda van 
Dam op dinsdag en donderdag beschikbaar is 
voor iedereen die een probleem aan haar wil 
voorleggen. Haar collega Annette Geelink doet 
hetzelfde in Lekkerkerk.  
 
De WON (Welzijn Ouderkerk Nederlek) richtte 
zich voorheen voornamelijk op ouderen, maar 
tegenwoordig kan iedereen met een hulpvraag 
er terecht. Ook mensen die zich vanuit een 
andere samenleving in onze gemeente hebben 
gevestigd. “Soms praat ik de hele middag 
Engels” lacht Jolanda. “Een  enkele keer helpt 
zelfs dat niet en wordt het handen- en 
voetenwerk.” Gelukkig komt ze er uiteindelijk 
altijd wel uit.  

 
 

 

 
Iedereen die vragen heeft op het gebied van huishouden, gezondheid, mobiliteit, wonen, tijdsbesteding of 
financiën kan terecht bij de adviseurs welzijn van de WON. “We zijn zelf geen bank, geen arts, geen 
woningbouwvereniging, geen activiteitenbegeleider, geen politie, geen maatschappelijk werker of 
medewerker van een sociale dienst, dus we kunnen het vraagstuk doorgaans niet meteen zelf oplossen. 
Maar we kunnen wel de noodzakelijke contacten leggen en de weg wijzen naar het goede loket.” Jolanda 
en Annette hebben nauw contact met alle hulpverleners in de Krimpenerwaard. Vaak is één telefoontje 
genoeg om een afspraak te maken met de juiste instantie.  
“We krijgen bijvoorbeeld mensen op ons spreekuur die te maken hebben met financiële problemen. Een 
lage uitkering in combinatie met te hoge lasten leidt soms tot betalingsachterstanden, (huur)schulden en te 
weinig middelen om in de dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Vaak weten deze mensen niet dat er 
allerlei regelingen bestaan, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding van belastingen en dergelijke, 
die de financiële ruimte flink kunnen verbeteren. Wij kennen die regelingen wel en kunnen snel nagaan of 
cliënten er voor in aanmerking komen. We brengen het probleem samen met de betrokkene in kaart en 
zoeken samen naar de juiste oplossing. Vervolgens helpen we ze tot aan de deur van de spreekkamer van 
de betreffende instantie.”  
De WON beschikt voorts over meerdere vrijwilligers die door de welzijnsadviseurs worden ingeschakeld als 
blijvende ondersteuning noodzakelijk blijkt. Hulp bij het doen van boodschappen, het uitvoeren van de 
administratieve en financiële taken bijvoorbeeld of bij het invullen van formulieren en het schrijven van 
brieven. “Sommige mensen hebben er echt baat bij als een vrijwilliger regelmat ig met ze aan tafel gaat 
zitten om samen de post door te nemen en betalingen op tijd te doen. Dat geeft overzicht en rust.”  
 

 

Jolanda en Annette beseffen dat niet iedereen gemakkelijk praat over 
zijn of haar financiële zorgen. “Maar wees gerust” beloven ze stellig. 
“Alles wat we met onze cliënten bespreken blijft binnenskamers, daar 
kan iedereen die bij ons komt gewoon op rekenen.”  
In Krimpen aan de Lek is het Welzijnspunt geopend op dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur in het Cultuurhuis en op donderdag van 09.00 
tot 11.00 uur in De Dertienhuizen. Vooraf afspreken hoeft niet.  
 
 

 


