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,,Ach joh, een slokje bier en dan

springen we het podium op,’’ scha-

terlacht trompettist Sjaak Korver.

Jolene verzorgt zaterdagavond de

aftrap van het tweedaagse muziek-

festival Koetstock in Kockengen.

De band, met verder zanger/gita-

rist Joris Molenaar, drummer Kris

van de Geer en bassist Gerard van

de Geer, timmert flink aan de weg

in 2013. Het als een gelegenheidsbe-

gonnen bandje van Leonie en Joris

stond vier weken geleden op het

tentfeest van JOEL voor duizend

mensen. En nu dus Koetstock.

De mannen van Jolene zijn opge-

groeid in Kamerik, Leonie in de

buurtschap Geerkade dat in een pol-

der bij Kockengen ligt. Maar een ty-

pische polderband met veel harde

rock en nog veel meer bier, wil Jo-

lene zich niet noemen.

Joris: ,,We spelen wel rocknum-

mers, maar ook rustige akoestische

songs.’’ Kris: ,,Verbonden met het

veenweidegebied hier in West-

Utrecht voelen we ons wel. Verhui-

zen naar de grote stad om door te

breken?’’ Broer Gerard haakt daar

snel op in: ,, Nee, daarvoor is het

dorpsgevoel bij ons te groot.’’

De naam van coverband Jolene is

afgeleid van Joris en Leonie, maar

heeft ook een link met het country-

nummer van Dolly Parton. ,,Bij elk

optreden spelen we dat nummer.

Toch een beetje ons handelsmerk,’’

vertelt Leonie. ,,Eigen nummers

hebben we nog niet. Ik heb vroeger

wel wat geschreven, maar...’’

,,Wááát,’’ schreeuwen de Kamerikse

mannen het uit, ,,en dat vertel je ons

nu pas?’’ Dolle pret bij de band vol

twintigers. ,,Het lijkt me gaaf zelf

nummers uit te brengen,’’ zegt Ge-

rard, ,,dat brengt de band naar een

nog hoger niveau.’’

FANFARE
Gerard heeft gitaarles van de bassist

van Blue Labeled (treedt vrijdag op

bij Koetstock) gehad, maar de muzi-

kaliteit zit toch vooral in de bandle-

den zelf. Zo heeft Sjaak bij de fan-

fare gezeten, maar dat was niet he-

lemaal zijn ding. ,,Nu kan ik pas

echt los gaan op de trompet, een be-

vrijding.’’ Opvallend is dat zangeres

Leonie nooit zangles heeft gehad.

Het is puur natuur bij Jolene.

En hoe zit het eigenlijk met die

eeuwige rivaliteit tussen Kockengen

en Kamerik? Verwachten ze geen

rotte tomaten van die ‘Kockengense

boeren’? ,,Misschien een biertje rich-

ting podium als we aan Kamerik-

promotie gaan doen,’’ lacht Joris.

,,Nee, zonder gekheid. Koetstock is

nu nog groter dan wij zelf zijn. We

zijn ontzettend vereerd dat we

mogen optreden.’’ Leonie: ,,Laten we

eerst maar de beste coverband uit

de regio worden, dan komt die Eu-

ropese tour vanzelf!’’

Muziekfestival Koetstock wordt
op 7 en 8 juni gehouden op het
veld van zwembad De Koet. Jo-
lene treedt zaterdag om 19.00
uur op. www.koetstock.nl
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Rockuitdeveenweiden
KOCKENGEN/KAMERIK •
Zaterdagavond is het
zover. Zenuwen hebben
ze niet. Alhoewel: ‘Op zo’n
groot en professioneel
podium als Koetstock
hebben we niet eerder
opgetreden,’ vertelt Leo-
nie Plomp, zangeres van
de band Jolene.
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De band Jolene in de polder bij de Kockengensemolen. FOTO DOUWE ANNE VERBRUGGE

Leonie Plomp

‘Laten we eerst
maar de beste
coverband uit
de regio worden’

IJsselstein op één na financieel gezondste gemeente
IJSSELSTEIN • IJsselstein is voor

het tweede opeenvolgende jaar de

op één na financieel gezondste ge-

meente van de provincie Utrecht.

Jaarlijks beoordeelt de provincie

alle financiële stukken van de

Utrechtse gemeenten. Daaruit blijkt

dat de begroting van IJsselstein ge-

baseerd is op betrouwbaar financi-

eel beleid met gedaalde lokale lasten

en een buffer voor tegenvallers. Ook

worden er geen lasten doorgescho-

ven.

Volgens wethouder Financiën

Rob de Vries is de plek behaald,

omdat IJsselstein drie jaar geleden

met ‘Keuzes Maken’ een intensief

proces heeft doorlopen om structu-

reel te bezuinigen. ,,Door hieraan

consequent vast te houden, hebben

we deze plek behaald. De reorgani-

satie van de gemeentelijke organisa-

tie kent bovendien door een goed

sociaal plan geen gedwongen ont-

slagen. De gemeentelijke begroting

is in evenwicht en we hebben een

gezonde buffer.’’

Oosteinde toch nog niet direct afgesloten
MARCO GERLING
WAARDER/WOERDEN •Het

Oosteinde is morgen buiten de

spitsuren toch nog vrij toeganke-

lijk. De voorgenomen permanente

afsluiting is uitgesteld. Wel staan

vanaf maandag verkeersregelaars

op de nabijgelegen Waardsedijk,

om filevorming op de spoorweg-

overgang te voorkomen.

Spoorbeheerder Prorail had liever

direct afsluiting van de polder-

route gezien, zegt woordvoerster

Mercedes Grootscholten. Maar

ook verkeersregelaars kunnen

volgens haar de eerste weken zor-

gen voor de beoogde veilige

spoorwegovergang.

Vanaf maandag rijden twee trei-

nen per uur over het nieuwe

spoor, waardoor de drukte op de

overgang hier toeneemt. Op de

brede spoorovergang is ‘onge-

wenst passeergedrag’ van auto-

mobilisten ontstaan en daarmee

verkeersgevaar rond deze nade-

rende treinen, vinden de betrok-

ken gemeenten en Prorail. Van-

daar dat deze partijen willen dat

alleen nog omwonenden en be-

stemmingsverkeer met een pas de

met een zakpaal afsluitbare route

vanaf juli kan gebruiken.

Het voorgenomen besluit om van-

wege de drukte alleen nog maar

bestemmingsverkeer toe te staan

op het Oosteinde is onverminderd

van kracht. Op dit besluit van

Woerden en Bodegraven-Reeu-

wijk komt massaal protest uit

met name Waarder. Inwoners van

dat dorp gebruiken de route veel-

vuldig, om bijvoorbeeld te spor-

ten of te winkelen in Woerden.

Naast onder meer de Bewoners

Belangenvereniging Waarder die

furieus is over het voornemen,

stellen ook steeds meer politieke

partijen vragen over de gang van

zaken rond de afsluiting.

Zo wil de CDA-fractie in Bodegra-

ven-Reeuwijk graag weten of wel

is gekeken naar alternatieve

maatregelen. Ook wil de partij

weten of het college ook vindt

dat inwoners van Waarder de

prijs gaan betalen voor het ont-

breken van daadkracht in het

Woerdense stadsbestuur. Inwo-

nersbelangen Woerden voegt daar

aan toe dat dit bestuur voor de

betrokken inwoners ‘niet erg con-

sistent’ opereert.

Vanaf juli
mag alleen
nog bestem-
minsgverkeer
over Het Oos-
teinde.
FOTO AD
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Stelende Roma
sloegen ook
toe in Gouda
Het Openbaar Ministerie heeft

tegen drie leden) van een Romafa-

milie (32, 29 en 23 jaar) uit Nieuwe-

gein en IJsselstein celstraffen van 19

maanden geëist. Een vierde familie-

lid (37) zou volgens het OM een cel-

straf van 3 maanden moeten krij-

gen.

De mannen worden ervan be-

schuldig dat ze kriskras door Neder-

land op het dievenpad gingen. Ze

werden uiteindelijk inWaddinxveen

door de politie aangehouden. Hun

auto werd doorzocht. Dat leverde

onder meer een koevoet, schroeven-

draaiers en een lijst met achttien

adressen op waar ingebroken zou

kunnen worden.

Volgens het OM zijn enkele fami-

lieleden ook in Gouda, Harderwijk

en Apeldoorn op rooftocht geweest.

Ze zouden daarbij kostbaarheden en

geld hebben gestolen. Bij de reclas-

sering had een van de Roma-man-

nen nog gepocht dat ze vooral bij

Aziatische families inbraken, omdat

daar vaak goud te vinden was.

WOERDEN/REGIO

Geen hausse
aan bezwaren
‘scheefwonen’
Woningcorporatie GroenWest heeft

vooralsnog niet extra veel bezwaren

tegen de komende huurverhoging

ontvangen.

De verhoging van 1 juli is anders

dan eerdere. Corporaties in Neder-

landmogen een extra verhoging op-

leggen als iemandmet een hoger in-

komen goedkoop woont. Zo probe-

ren de corporaties ‘scheefwonen’

tegen te gaan. De goedverdienende

huurder wordt ertoe aangezet een

duurder huis te zoeken, zodat het

goedkope stulpje beschikbaar komt

voor mensen die weinig te besteden

hebben.

Bij GroenWest zijn tot deze week

ongeveer 300 bezwaren binnenge-

komen tegen de extra huurverho-

ging. ,,Dat is niet een heel gek aan-

tal,’’ constateert directeur Karin Ver-

dooren. ,,We zijn er niet van ge-

schrokken, het valt wel mee.’’

Uit de oogst tot nu toe blijkt dat

de meeste mensen een bezwaar heb-

ben ingediend omdat hun inkomen

sinds vorig jaar (het peiljaar voor

deze huurverhoging) is gedaald

door bijvoorbeeld werkloosheid of

pensioen. Ook voeren veel brief-

schijvers aan dat de inkomensgege-

vens niet kloppen omdat er bijzon-

dere kosten zijn wegens chronische

ziekte of handicap.

Boze brieven van mensen die tot

nu toe goedkoop konden wonen, zit-

ten er nauwelijks tussen, weet Ver-

dooren. ,,Wel komen we vaak de

klacht tegen dat mensen nergens

anders naar toe kunnen verhuizen.’’


