
 leerdam • Ingo Bouman van Van Wij-
nen Arnhem en Tjapko van Dalen van 
KleurrijkWonen hebben vorige week 
een krabbel gezet onder het contract 
waarmee de bouw van 34 sociale huur-
appartementen in Broekgraaf vast-
staat. De bouw start begin 2019.

    Het zijn de eerste appartementen die 
KleurrijkWonen in Leerdam realiseert 

volgens de nieuwe BENG-eisen. BENG 
staat voor: bijna-energieneutraal ge-
bouwen. De overheid heeft bepaald dat 
alle nieuwbouw die na 2020 wordt op-
geleverd bijna-energieneutraal moet 
zijn. Dat wordt bereikt door ervoor te 
zorgen dat de woningen zó goed geïso-
leerd zijn, dat deze bijna niet meer ver-
warmd hoeven te worden. Zo worden 
de gevels, vloeren en het dak van zo’n 

BENG-gebouw zeer goed geïsoleerd en 
wordt er driedubbel glas toegepast.
     
    Daarnaast worden er energiezuinige 
installaties toegepast voor verwar-
ming, koeling, ventilatie en warm tap-
water. De zonnepanelen die op het dak 
komen, wekken energie op die wordt 
gebruikt om de kosten voor het alge-
mene- en het individuele huishoude-

lijk electraverbruik te verlagen. De 
nieuwe bewoners kunnen daardoor re-
kenen op een lage energierekening en 
een woning met een hoog comfort. Ui-
teraard zijn de woningen niet aange-
sloten op gas.
    
Eerste laadpaal
    Broekgraaf ontpopt zich sowieso tot 
een duurzame wijk. De eerste laadpaal 
voor elektrische auto’s is in aankomst: 
deze wordt begin 2019 geplaatst. Het 
dubbele oplaadpunt komt in de Smelt-
meesterstraat, ter hoogte van Hutten-
meesterstraat nummer 1, en dient 
straks voor algemeen gebruik. Omwo-
nenden moeten wel goed opletten: 
deze twee parkeerplaatsen zijn vanaf 
dat moment alleen nog voor elektri-
sche auto’s. 
    
Bouwstart
    De bouw van de energiezuinige appar-
tementen in Broekgraaf start op het 
eind van het eerste kwartaal van 2019. 
De werving van huurders via Woon-
gaard vindt iets eerder plaats, in febru-
ari. Naar verwachting worden de ap-
partementen in april 2020 opgeleverd.
     
    Belangstellenden zijn welkom op dins-
dag 11 december bij een informatie-
bijeenkomst waarbij Van Wijnen en 
KleurrijkWonen de plannen nader toe-
lichten. Deze bijeenkomst vindt plaats 
van 19:00 tot 20.00 uur in het wijkcen-
trum van wijkvereniging West-End aan 
de P.M. van Gentstraat 20 in Leerdam. 
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 leerdam • Hoewel het pas november 
is heeft businessclub Contactus haar 
eindejaarsbijeenkomst al achter de 
rug. Afgelopen vrijdag waren veel leden 
te gast bij KOP ICT, waar onder andere 
een bedrijfspresentatie en een rondlei-
ding op het programma stonden.

    Een gedeelte van het magazijn was om-
gebouwd tot een sfeervol donkerbruin 
café. De binnendruppelende leden 
tapten hun biertje, schonken zelf een 
glaasje wijn in, smulden van overheer-
lijke voorgerechtjes en liet de klanken 
van een combo op zich inwerken. In 
zijn welkomstwoord stond voorzitter 
John Hol stil bij het overlijden van Kees 
de Gans, een van de leden van het eer-
ste uur. Aansluitend meldde hij dat 
Contactus twee nieuwe leden heeft, en 
dat nog dit jaar een gift wordt overhan-
digd aan Stichting Hospice Vianen. Te-
vens liet hij weten dat het bestuur ko-
mend jaar inzet op uitbreiding van het 
ledenaantal, onder andere door meer 
keuze te bieden over de vorm van het 
lidmaatschap. Via een schrijven wor-
den alle leden daar komende maand 
van op de hoogte gebracht.
    Hol gaf het woord daarna aan Bas de 
Stigter, samen met Gert Krijgsman ei-
genaar van KOP ICT. Die vertelde dat 
de overkoepelende KOP-groep uit drie 
divisies bestaat die zich richten op ICT, 

telecom en beveiliging. De ICT-tak 
werkt uitsluitend voor bedrijven, tot 
maximaal 250 werkplekken, en facili-
teert ICT-diensten van internetverbin-
ding tot en met de werkplek. “We zijn 
sterk in beveiligde luchtverbindingen 
vanuit onze locaties in Leerdam, Cu-
lemborg, Hedel en Woerden, Cloud-
servers en online-werkplekken. KOP 
ICT is onafhankelijk dealer van alle be-
kende providers. We bedienen onze 
klanten vanuit ons Network Operation 
Center. Als zich ergens in ons grote 

werkgebied een calamiteit voordoet 
weten we niet alleen direct om welk 
bedrijf het gaat, maar ook wat het pro-
bleem is. In vrijwel alle gevallen kun-
nen we daar vanuit de hoofdvestiging 
in Leerdam adequaat op reageren. Bui-
ten kantooruren worden problemen 
via een app gemeld.”
    Na een rondleiding door het bedrijf 
stond er een lekker buffet klaar waar 
iedereen van smulde. Tot laat in de 
avond werd er gezellig geborreld en ge-
animeerd gesproken.   

 leerdam • Presikhaaf Schoolmeube-
len heeft basisschool De Sterrenkij-
ker uit Leerdam een bijzonder ca-
deau gegeven: een volledig verzorgd 
Schooljudo-programma voor de hele 
school. Circa 100 kinderen zijn dins-
dag gestart met Schooljudo en gaan 
werken aan de eerste waarde: ‘Ver-
trouwen’. 

    Basisschool De Sterrenkijker is één 
van de scholen die van de samenwer-
king tussen Presikhaaf Schoolmeu-
belen en Schooljudo profi teert. Pre-
sikhaaf Schoolmeubelen noemt zich 
de meest sociaal maatschappelijk 
betrokken producent en inrichter 
van scholen in Nederland. Managing 
director van Presikhaaf Schoolmeu-
belen Wim de Goei legt uit: “Wij stre-
ven ernaar om scholen een eigen 
identiteit te geven, waar kinderen en 
leerkrachten zich fi jn voelen.” Dit 
sluit perfect aan op het primaire doel 
van het programma Schooljudo: het 
verbeteren van de sociale veiligheid 
in en rondom de klas en het gericht 
werken aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
    Schooljudo gelooft dat ieder kind 
uniek is. En dat judo het ultieme mid-

del is om een kind veel over zichzelf 
en anderen te leren. Zowel motorisch 
als sociaal-emotioneel. Met echte ju-
domatten zorgt Schooljudo voor een 
bijzondere inrichting. Het gymlokaal 
van De Sterrenkijker wordt 4 weken 
lang omgetoverd tot een ware dojo. 
Entertrainer Niels Huneker zorgt er 
vervolgens voor dat de kinderen in 
judopak vol zelfvertrouwen en plezier 
op de mat staan. 
    
Schooljudo
    Scholen gaan bij voorkeur meerdere 
jaren met de Schooljudo-methodiek 
aan de slag. Een doorlopende leer-
lijn, waarbij ieder jaar één waarde 
wordt uitgelicht, zorgt ervoor dat de 
kinderen gedurende hun schoolperi-
ode allerlei levenswijsheden meekrij-
gen waar ze in hun verdere leven ook 
nog iets aan hebben. Naast de lessen 
op de mat hebben deelnemende 
scholen toegang tot een online  tool-
box . In de vorm van onder andere be-
weeg-, en praatlessen kunnen ze in-
spiratie vinden om de waarden ook in 
de klas en op het speelplein tot leven 
te brengen. 
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 De Sterrenkijker aan de 
slag met Schooljudo    

 Contactus sluit jaar af bij KOP ICT   

 Netwerkevenement 
bij FlexplekLeerdam.nl 
    LEERDAM • FlexplekLeerdam.nl organiseert 
vrijdag 30 november een netwerkevene-
ment met als thema: ‘Mindset om te 
groeien’. Rob Wijster geeft een presenta-
tie over de invloed van mindset op groei-
ambities. Wijster is bondscoach geweest 
van het Zwitserse nationale hockeyteam 
en mentalcoach bij het nationale Neder-
landse rugbyteam. Na deze presentatie 
kunnen de aanwezigen speednetwerken. 
De organisatie zorgt voor drankjes en pa-
tat. De inloop begint om 15:45 uur, de 
sluiting is om 19:00 uur. Het netwerke-
vent is bij FlexplekLeerdam.nl en Middel-
koop Services in Oosterwijk. Deelname 
kost 10 euro per persoon.   

 BENG-huurwoningen in Broekgraaf    Avri Solar haalt 
negen ton binnen
    REGIO • Een nieuwe mijlpaal is bereikt 
voor het zonnepark van Avri Solar. 
Vorige week werd door investeringen 
via crowdfunding, het streefbedrag 
van 990.000 euro behaald. Onder de 
340 investeerders komen 250 inwo-
ners uit de tien Avri-gemeenten. In-
woners konden met voorrang inves-
teren in het duurzame park om zo 
mee te profiteren van het rende-
ment. Om zoveel mogelijk inwoners 
de mogelijkheid te bieden om mee te 
doen, was investeren al mogelijk 
vanaf 250 euro. Het bedrag dat met 
crowdfunding wordt opgehaald, 
wordt gebruikt om de lening voor het 
zonnepark van het Innovatie- en 
Energiefonds Gelderland af te lossen.   
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 Kliksafe in zee met
VijfheerenlandenNet
    VIJFHEERENLANDEN • Naast de mogelijkheid 
om te kiezen voor Canal Digitaal gaat nu 
ook Kliksafe diensten leveren op het glas-
vezelnetwerk van stichting Vijfheerenlan-
denNet. “Door deze uitbreiding komt er 
een breder scala aan betrouwbare en vei-
lige diensten beschikbaar”, stelt de stich-
ting. “Kliksafe heeft als motto, iedereen 
veilig online, en onderscheid zich door 
het aanbieden van een sterk internet filter. 
Veilig het internet op is voor steeds meer 
inwoners een pré en bij Kliksafe bepaalt u 
zelf of en hoe streng u dit filter instelt.” 
Stichting VijfheerenlandenNet krijgt naar 
eigen zeggen steeds meer aanmeldingen 
en gaat door met haar vraagbundeling.   

 Zuid-Holland schrapt 
buslijn 73 
    REGIO • Provincie Zuid-Holland heeft be-
sloten om buslijn 73 tussen Leerdam en 
Gorinchem te schrappen, schrijft Arriva 
in een persbericht. Provincie Gelderland 
is bezig met een lijmpoging: de provin-
cie heeft het voornemen om de kernen 
Heukelum en Asperen volgend jaar nog 
wel bereikbaar te houden met het 
openbaar vervoer. Vanaf maandag 10 
december gaat daar op werkdagen een 
nieuwe buslijn 141 rijden, die de kernen 
Heukelum en Asperen ieder half uur 
met NS-station Leerdam verbindt. Vanaf 
Leerdam kan dan verder gereisd worden 
richting Gorinchem, Dordrecht, Utrecht 
en Geldermalsen.    
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