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VAN DE REDACTIE
Bestaat Kerstmis eigenlijk wel? Ja, het wordt over de hele wereld
gevierd en neen, niet overal met dezelfde intentie en in een eenduidige
vorm. Hoe en waarom je het kerstfeest viert en beleeft hangt vooral af
van je afkomst, religie, cultuur, je sociale omgeving en eigen gedachten
daarover.
Christenen gaan ter kerke en vieren de geboorte van Christus. Ingetogen of juist heel uitbundig.
Ook alweer afhankelijk van de gewoonten in hun gemeente. “Juist in deze donkere dagen is het fijn
om iets van verbondenheid en samenzijn te ervaren” schreef iemand.
Anderen zoeken het in gekleurde en/of knipperende feestverlichting die doorgaans niet veel meer te
maken heeft met de oorsprong van het kerstfeest. Wij bezochten onlangs een enorme kerstwinkel
en daar gingen de meest uiteenlopende kerstversieringen over de toonbank. Kerstmannen en –
vrouwen in honderden soorten. Het thema is vaak sneeuw en kou buiten en warmte en gezelligheid
binnen. Zelf liepen we naar buiten met een goedgemutste sneeuwpop. Leuk ding, maar met Kerst
heeft het maar weinig te maken. Het sneeuwt in onze omgeving tenslotte maar zelden tijdens de
kerstdagen.
Supermarkten willen ons doen geloven dat de kerstdis alleen slaagt als we gerechten klaarmaken
met ingrediënten die anders nooit op tafel komen. Alle stress achter het fornuis ten spijt. Luxe
cadeaus horen er ook bij volgens de winkeliers. “Anders is het geen Kerstmis.”
Bij het kerstfeest hoort muziek. Ook daarvoor geldt: smaken verschillen. De één gaat naar De
Toppers, de ander naar klassiek, koren doen mee met traditionele kerstliederen of juist niet, op de
radio klinkt Flappie, I am dreaming of Stille Nacht. Keuze genoeg.
Helaas kan niet iedereen zijn
of haar eigen keuzes meer
maken. Fysieke beperkingen
of het ontbreken van familie
of andere naasten maken het
vieren van Kerstmis op eigen
wijze
moeilijk
of
zelfs
onmogelijk. Een schone taak
voor anderen om deze groep
niet te vergeten en hen bij
hun kerstviering te betrekken.
Zodat ook zij iets van
verbondenheid en samenzijn
ervaren. Hoe u het ook viert,
wij wensen u hele fijne
kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar.
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VAN DE VOORZITTER
De gemeente Krimpenerwaard telt 14 dorpen en buurtschappen en één stad, Schoonhoven
uiteraard. Het gemeentebestuur probeert in maart a.s. een visie te hebben, vastgesteld door de
gemeenteraad, omtrent de manier waarop er in de komende vijf jaar moet worden gebouwd in de
bestaande kernen. Hiertoe is er tweemaal een bijeenkomst geweest waar belangstellenden
mochten meepraten over bouwlocaties, wat er moet gebeuren met leegstaande agrarische- en/of
industriële gebouwen etc. Ook het bestuur van de SON is uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.
Frappant is dat er twee hoofdthema’s zijn waar u zich van alles bij kunt voorstellen: hoe vangen
we de vergrijzing op en hoe vinden we genoeg woningen voor de alleenstaanden.
Wij worden gemiddeld ouder dan vroeger en kunnen na het bereiken van de 65 jarige leeftijd niet
meer naar een verzorgingstehuis. Een nieuwe trend is dat de mensen graag alleen willen wonen.
Deze trend neemt zulke vormen aan dat er nu al over moet worden beslist op welke manier we
hiermee moeten omgaan. Veel kleine woningen bouwen want ze zijn toch maar alleen? Zou
kunnen maar het betreft ook alleenstaande moeders die werken en één of meer kinderen hebben.
Wees gerust: het probleem met de senioren en de aandacht welke uitgaat naar deze
babyboomers van na de tweede wereldoorlog is veel groter.
Er worden vrijwel geen etagewoningen meer gebouwd zonder lift en alle voorzieningen om met
rollator en scootmobiel binnen te komen zijn aanwezig. Het probleem zit in de bestaande bouw
waar grote drempels zijn bij de voordeur en waar men de trap op moet om te slapen. Bij een
grondgebonden ééngezinswoning zijn er veel obstakels welke moeten worden overwonnen. De
Wet Maatschappelijke Ondersteuning kent veel mogelijkheden om senioren te ondersteunen
maar er zijn grenzen. Wij hopen dat er in de Nieuwe Woonvisie veel aandacht zal worden
gegeven aan de huisvesting van de senioren.
U heeft een lift en geen traptreden in uw woning dus u hoeft die obstakels niet meer te
overwinnen. Gelukkig is op de Molenweide nog voldoende ruimte om te bouwen en zal ons dorp
de komende 10 jaar zeker voldoende nieuwe aanwas krijgen om het leefbaar te houden. We
kunnen niet zonder aanwas van buiten voor onze scholen, verenigingen en organisaties. Dat
betekent dat de meest ideale vorm is dat er wordt gebouwd voor jonge gezinnen.
De woonvisie is erg belangrijk voor de toekomst en dient dan ook als basis bij het maken van
prestatie-afspraken tussen gemeente, woningbouwcorporatie en de huurdersbelangenverenigingen. Deze drie partijen dienen hun handtekening te plaatsen onder de plannen. Als één
partij het niet eens is met de planopzet zal het aangepast moeten worden om te voorkomen dat er
niets gebeurt. Op dit moment worden er volop plannen gemaakt en dat moet ook, want u hebt
kunnen zien dat Krimpen aan de Lek nog niet af is. De Molenweide moet verder bebouwd worden
en hier en daar zal er dorpsvernieuwing nodig zijn.
Laat u verrassen, want wat de laatste jaren is gebouwd is wel erg mooi. Er komen van andere
gemeenten bestuurders en architecten kijken naar onze Waterpoort, onze nieuwe winkels met
bovenwoningen en ons spiksplinternieuwe Cultuurhuis. Wat zal ons de komende jaren te wachten
staan? In ieder geval overlast, want de bouwerij geeft bouwverkeer en herrie, maar aan het einde
heb je ook wat.
De moraal van dit verhaal is dat er serieus
wordt omgegaan met de volkshuisvesting in
ons dorp en dat u alert moet zijn op
ontwikkelingen op dit vlak. Er zal de komende
maanden
ongetwijfeld
meer
hierover
verschijnen in onze streekbladen.
Ik wens een ieder Goede Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar.
JanKees Hoftijzer, voorzitter
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NASCHRIFT VAN DE VOORZITTER
Tot mijn vreugde heb ik gezien dat de
fundering voor het oude Carillon is gestort
en het Klokkenspel is teruggeplaatst.
In 1975 is dit speelwerktuig geplaatst ter
gelegenheid van het openen van het
toenmalige winkelcentrum. Veel bedrijven
uit ons dorp hebben daaraan bijgedragen:
houthandel Boogaerdt, Bolnes Motoren,
Sparsuper en nog veel meer. Later is het
verhuisd naar de nieuwe winkels in de
Passage en toen de Markt van Krimpen
gebouwd ging worden moest het even weg.
Op het plein voor de nieuwe winkels en het
Cultuurhuis werd het Carillon herplaatst.
Ondertussen opgeknapt en dus herboren.
De klokken klinken nog niet want de
speeldoos moet nog worden aangesloten,

maar dat is een kwestie van dagen. En dan
kunnen de inwoners van Krimpen weer ieder half
uur genieten van het getingel van hun Carillon.

KERST IN DE DERTIENHUIZEN
Tot tweemaal toe konden senioren en andere belangstellenden terecht in de recreatiezaal van De
Dertienhuizen voor een smakelijke en vooral gezellige kerstmaaltijd. “We doen dit om er voor te
zorgen dat, met name oudere plaatsgenoten, rond de Kerst de gelegenheid krijgen samen met
anderen aan tafel te schuiven, samen te genieten van een lekkere lunch en samen lekker bij te
kletsen” aldus de organisatoren van zowel de Stichting WON als van De Zonnebloem.
Vorige week dinsdag ontving De Stichting WON haar gasten in een feestelijk aangeklede zaal, waar
de vrijwilligers onder meer bospaddenstoelensoep, kerstrunderstoofschotel met rode kool en
stoofpeertjes en een kerstdessert serveerden. Tussen de gangen door waren er kerstvoordrachten
die tot nadenken stemden.
De zaterdag erop was het de beurt aan De Zonnebloem die hun bezoekers uit Lekkerkerk en
Krimpen aan de Lek verrasten met een feestelijke lunch. Ook in dit geval was de zaal vol en de
stemming opperbest.
De vrijwilligers van dit soort organisaties verdienen beslist een pluim! Ze doen hun uiterste best om
hun oudere plaatsgenoten een aangenaam samenzijn te bezorgen en slagen daar prima in.
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Tijdens zijn verblijf in Holland
deed Sint vele dorpen aan
Om na het “Dank u Sinterklaasje”
razendsnel weer verder te gaan
Het paard van Sint werd daar te oud
voor, moest gaan rusten in zijn stal
Dus moest Sint zich wel verplaatsen
in een heel modern geval
Sint in een “Stint”, zo heet dat,
Bij Alles Kids kwam hij zo aan
Om na een heel gezellig uurtje
met die bakfiets weer weg te gaan
Gelukkig kon zijn Piet goed rijden
Hij bracht de Sint weer veilig terug
En de Kids in de Rotonde vonden
zijn komst echt geweldug!

HOOG BEZOEK

BACK TO THE SIXTIES
Willem de Bruyn kennen we allemaal als onze
enthousiaste
interieurverzorger.
Hij
is
verantwoordelijk voor het schoonhouden van
alle openbare ruimten in onze gebouwen en
doet dat en nog veel meer met veel plezier.
Maar hij heeft andere passies! Willem is gek
op kerstversiering en zorgde ervoor dat de
entrees en zalen er tijdens de feestdagen
feestelijk uitzien. En hij is gek op muziek uit
de jaren zestig.

Samen met Wilma Leentfaar, Anja Lamping
en Corrie van Dongen werkte hij een idee uit
om die hobby te delen met bewoners van het
complex. Al twee keer is er een soos
gehouden en die avonden waren een succes,
hoewel de aanloop wat groter had mogen zijn.
Tijdens deze avonden wordt de recreatiezaal
van De Dertienhuizen omgetoverd tot een
ouderwetse soos zoals in de jaren zestig en
komt er voornamelijk muziek uit die tijd op de
draaitafel. Het licht wordt gedimd met
theelichtjes en kaarsjes (net als toen), er kan
een borreltje of een biertje worden genuttigd
en natuurlijk kan er een dansje worden
gedaan. Kortom, een sfeer die vele senioren
doet terugdenken aan hun jonge jaren in de
disco’s van toen.
De eerstvolgende Soos Sixties is open op
zaterdagavond 28 januari vanaf 19.30 uur.
Alle bewoners van De Dertienhuizen, De
Rotonde en De Marijke Staete en andere
zestig plussers zijn van harte welkom en
mogen een introducé meenemen.
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OLIEBOLLENFEEST
Het bestuur van de SON heeft er een goede
gewoonte van gemaakt het kalenderjaar af te sluiten
met een oliebollenfeest in de recreatiezaal van De
Dertienhuizen. Ook aan het einde van 2016 wordt
die traditie in ere gehouden. Alle bewoners van ons
complex en andere senioren zijn natuurlijk van harte
welkom. Met elkaar blikken we kort terug op het jaar
dat achter ons ligt en vooruit naar 2017. Officieel
duurt dat maar even, want de meeste tijd is
ingeruimd om onder het genot van een lekker
bolletje en een drankje de onderlinge contacten te
onderhouden of te versterken. Zodat we ook dan
met een lekker gevoel van verbondenheid en
samenzijn het nieuwe jaar in kunnen gaan.
De toegang is vrij en de bollen zijn, zolang de
voorraad strekt, gratis! Het oliebollenfeest vindt
plaats op vrijdag 30 december vanaf 14.30 uur en
stopt pas als alle oliebollen op zijn.

HONDENHAAR
In een vergadering van één van de
bewonerscommissies kwam een heikel punt
aan de orde. Er ligt soms hondenhaar in de
parkeergarage! Sommige bewoners verkiezen
kennelijk die ruimte boven hun eigen balkon
of de openbare weg om hun viervoeter eens
flink onder handen te nemen. Op zich niet erg,
maar het verzoek is wel de plukken haar na
de kambeurt meteen op te ruimen, want
anders verspreiden die zich vlot door de
garage en op automatten van andere
bewoners. Bij voorbaat dank!
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor ander
afval. Het is ons aller verantwoordelijkheid de
openbare
ruimten en
dus
ook
de
parkeergarage schoon en netjes te houden.

ZALEN TE HUUR
Niet iedereen weet dat, maar de zalen in onze gebouwen zijn te huur voor iedereen die een
activiteit organiseert waarvoor de eigen huiskamer te klein is. Mits de ruimte op de gewenste datum
nog vrij is natuurlijk, want wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Vroeger gebeurde dat verhuren
veelal onderhands en werd er vaak contant afgerekend. Dat kan vanaf heden niet meer.
Iedere vereniging, instelling of particulier die de zalen in De Dertienhuizen of De Marijke Staete wil
gebruiken, kan ten kantore van Dirk Mourik (Winco Vastgoedbeheer) aan de Marijke Staete 12 een
boekingsformulier invullen. Na goedkeuring van datum en tijdstip stuurt Winco een factuur die per
bank dient te worden voldaan. Hetzelfde geldt voor de reservering van de logeerkamer.
Huurtarieven en aanvullende voorwaarden zijn te vinden op www.winco-vastgoedbeheer.nl.
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HUISMEESTER VOOR DAG EN NACHT?
Ruim een jaar is Dirk Mourik nu alweer huismeester van onze complexen. Hij heeft het prima naar
zijn zin. Zijn voornaamste taken bestaan uit het plannen en organiseren van het periodiek
onderhoud, het (laten) uitvoeren van reparaties en het regelen van aanpassingen en verbouwingen.
Daar tussendoor loopt hij regelmatig rond in het complex en wordt niet zelden aangesproken als er
iets mankeert. Dirk springt daar doorgaans meteen op in en zorgt ervoor dat het probleem van
bewoners wordt opgelost. “Leuk om te doen en dankbaar werk” vindt hij zelf en zijn klanten zijn
doorgaans tevreden.
Maar zijn hulpvaardigheid heeft ook een keerzijde. Sommige bewoners denken dat Dirk dag en
nacht beschikbaar is. Nou, dat is dus niet zo. Dirk heeft, net als iedereen, vaste werktijden en
daarbuiten een privéleven. En daarin wil hij, net als iedereen, zo min mogelijk gestoord worden.
Natuurlijk springt Dirk op z’n fiets als er echt iets ernstigs wordt gemeld in één van de complexen,
maar bij nacht en ontij uitrukken omdat er een lamp op de gang knippert of zoiets, zijn klusjes die
heus wel tot de volgende dag kunnen wachten. Verlichting in de woning zelf is sowieso voor de
bewoners. Onze bewoners bewonen zelfstandig een appartement en zijn zelf verantwoordelijk voor
het functioneren van hun voorzieningen. Daar kunnen en mogen ze ook familieleden of bekenden
voor inschakelen.”
We zetten de belangrijkste telefoonnummers nog even op een rij:

112 bij levensbedreigende situaties zoals
een hartaanval of andere acute medische
aandoening, brand of het vermoeden van een
misdrijf.
0180-586 586 huisarts(gezondheidsklachten)
0180–580 400 huisarts bij spoedgevallen
0182–322 488 HAP Gouda buiten kantooruren
0900–22 555 66 Kone bij een liftstoring.
0180–52 20 93 huismeester overdag
(maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 16:30
uur) voor technische storingen.
0180-52 20 93 bij technische noodsituatie
buiten kantooruren, zoals een ernstige
lekkage of een uitgevallen algemene
energievoorziening.

WIE HEEFT ER NOG FOTO’S VAN HOE HET WAS?
In een verborgen hoekje in De Dertienhuizen
hangt een schilderij van de dertien huizen die
oorspronkelijk op deze plek stonden. In de hal
van De Rotonde hangt een uithangbord van
de oorspronkelijke Rotonde. En in de hal van
De Marijke Staete hangt niets meer. De foto
die er hing van de vroegere Marijkeschool
was versleten en is verwijderd. Met een lege
plek tot gevolg. Dus is de vraag aan iedereen
die dit leest: heeft iemand nog een foto van
het vroegere schoolgebouw op deze plek die
we kunnen laten uitvergroten en in de hal van
het gebouw kunnen ophangen? Zou geweldig
zijn! Een foto van de vroegere Rotonde zou
ook mooi zijn trouwens.
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EN INEENS WAS DAAR ANNE
Op een mooie zomerdag in augustus liep ze binnen bij De Dertienhuizen met de vraag of er
behoefte was aan vrijwilligers. Dat was er en dus werd Anne met open armen ontvangen. Inmiddels
heeft ze haar plekje veroverd en is ze niet meer weg te denken in het dagelijks leven in onze
gebouwen. Anne den Boon is, zoals ze zelf zegt, een manusje van alles geworden die van alles en
nog wat aanpakt. Ze maakt de roosters voor de bezetting van ’t Praethuis in De Dertienhuizen,
fungeert daar zelf regelmatig als gastvrouw, verzorgt brieven en flyers waarin evenementen worden
aangekondigd, vult de knipselkrant op de leestafel en bereidt zich voor op een actieve bijdrage aan
de organisatie van een nieuwe activiteit die “Eten met een Verhaal” gaat heten. “Daar ga ik tussen
de gangen door verhalen vertellen terwijl Marijke Wink de gerechten bereidt en Johan Koutstaal met
een aantal andere vrijwilligers de gasten ontvangt.” Deze nieuwe activiteit vindt voor de eerste keer
plaats op donderdag 26 januari vanaf 12.00 uur. Gasten betalen slechts 6 Euro en kunnen zich
aanmelden bij de informatiebalie van De Dertienhuizen.
Dat Anne den Boon zich als vrijwilligster heeft aangemeld is een verhaal op zich. Ze is afgestudeerd
onderwijsassistente, geeft bijlessen aan leerlingen in het basisonderwijs, maar kan niet zo
gemakkelijk een vaste baan vinden. Een chronische aandoening maakt haar minder geschikt voor
de arbeidsmarkt. Maar veel thuis zitten is haar ding niet. Dus toen Anne in Krimpen aan de Lek
kwam wonen (“halverwege mijn ouderlijk huis in Lekkerkerk en het huis van mijn vriend in Krimpen
aan den IJssel”) besloot ze om zich heen te kijken of er voor haar iets leuks en nuttigs te doen viel.
“En zo kwam ik hier terecht” vertelt ze blij, want ze heeft het enorm naar haar zin. Bewoners en
bezoekers hebben Anne inmiddels in hun armen gesloten en zijn net zo blij met haar aanwezigheid
en inzet. Iedereen blij dus!
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ADMINISTRATIEKANTOOR P. VAN VUGT
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. Dit
keer namen we een kijkje bij administratiekantoor P. van Vugt.
“1 april is voor ons een belangrijke datum” vertelt Jacqueline van Vugt. “Op 1 april 1977 begon mijn
vader Piet van Vugt zijn administratiekantoor en op 1 april 1997 namen wij het na zijn overlijden
over.” “Wij” zijn Jacqueline en Fred Frietman, die het kantoor dus al bijna 20 jaar bestieren. Op 1
april 2017 bestaat administratiekantoor P. van Vugt veertig jaar en dat zal op gepaste wijze worden
gevierd.
Het administratiekantoor was oorspronkelijk gevestigd in de ouderlijke woning van Jacqueline in de
Nicolaas Beetsstraat. “Twee slaapkamers waren omgebouwd tot kantoor en daarin deden we ons
werk.” Toen in 2009 de Marijke Staete werd opgeleverd besloten zij daarheen te verhuizen en daar
hebben ze nog geen dag spijt van gehad. Een prachtige zichtlocatie en een comfortabele ruimte
met een gezellig kantoor en spreekruimten waarin cliënten in alle rust kunnen worden ontvangen.
“Als het aan ons ligt gaan we hier nooit meer weg.”
Administratiekantoor P. van Vugt bedient zowel bedrijven als particuliere klanten. Voor
ondernemingen in de sector Midden en Kleinbedrijf verzorgen Jacqueline en Fred met hun drie
medewerkers de complete bedrijfsadministratie. “We verwerken de inkomende en uitgaande
facturen, regelen de loonadministratie, verzorgen de jaarcijfers en doen de belastingaangiften” somt
Jacqueline op.
Voor particulieren regelt Van Vugt vooral de aangiften inkomstenbelasting. Soms een eenvoudig
klusje, maar soms ook wel een uitdaging. Het kantoor is aangesloten bij de brancheorganisatie
NOAB en kan daar altijd terecht voor advies bij ingewikkelde kwesties. En verder onderhouden zij
nauwe contacten met notarissen in de regio die ook altijd klaarstaan om te helpen bij het vinden van
een passende oplossing.
“Er verandert nogal eens wat in de fiscale en administratieve regelgeving” aldus Jacqueline “en
daarom maken we dankbaar gebruik van de ondersteuning door onze externe contacten.” Alle
medewerkers van het kantoor volgen regelmatig cursussen om hun kennis op te frissen.
De vraag wat nou zo leuk is aan het werken in een eigen administratiekantoor is snel beantwoord.
“De persoonlijke contacten met onze klanten zijn heel waardevol. Die gaan soms veel verder dan
alleen maar de financiële administratie en daar zijn we heel blij mee.”
Administratiekantoor P. van Vugt is gevestigd aan de Marijke Staete 1-2. Loop gerust eens binnen
voor een oriënterend gesprek!
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