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VAN DE REDACTIE 
 

 

 

 

Sinds een paar maanden heeft uw redacteur er een bezigheid bij. Namens de 
Stichting WON mag ik een aantal inwoners van Krimpen aan de Lek bezoeken die 
dit jaar 75 of 80 jaar zijn geworden. Vrijwilligers van de WON voeren deze 
zogenaamde oriënterende huisbezoeken uit in opdracht van de gemeente en 
provincie. Het doel van zo’n bezoek is meervoudig: mensen voorlichten over de 
hulpvragen die de WON kan helpen oplossen, een vragenlijst invullen waarvan de 
antwoorden verwerkt worden in statistieken en ten slotte om vast te stellen of directe 
inzet van een professionele kracht noodzakelijk is.  

De vragen die we stellen gaan onder meer over de woonsituatie, het gevoel van veiligheid in en om het 
huis, de mate waarin de betrokkene nog kan gaan en staan waar hij of zij wil, de eventuele behoefte 
aan huishoudelijke hulp, financiële bijstand, maaltijdverzorging, vervoer op maat, enzovoort. De 
enquête wordt in alle kernen van de gemeente Krimpenerwaard gehouden, de uitkomsten leiden tot 
een rapportage en daar kan de overheid haar ouderenbeleid op langere termijn op afstemmen. Zo 
werken de senioren op afstand zelf mee aan de samenstelling van de noodzakelijke voorzieningen in 
hun woonomgeving.  
 
Inmiddels zijn we halverwege 2016 en heb ik ongeveer de helft van de adressen op mijn lijstje bezocht. 
De andere helft volgt later. En wat blijkt: de meeste 75 en 80-jarigen zijn in goede doen. Ze kunnen zich 
over het algemeen zelf goed verzorgen, hebben soms een beetje hulp nodig om hun huishouden te 
doen, krijgen soms een beetje hulp van kinderen of kennissen om hun administratie of financiën bij te 
houden, kunnen doorgaans overweg met hun computer en andere apparaten, doen meestal zelf hun 
boodschappen nog en, misschien wel het allerbelangrijkst, ze vinden dat ze nog voldoende sociale 
contacten hebben. Veel mensen van deze leeftijd geven aan dat zij lid zijn van een vereniging, 
activiteiten bezoeken of regelmatig contact hebben met hun kinderen, buren of andere verwanten. 
Belangrijk, want vereenzamen als je ouder wordt is geen optie.  
Tot dusver heb ik slechts in een enkel geval een professionele kracht van de WON moeten inschakelen 
om iemand weer een beetje op weg te helpen. Da’s mooi toch! De meeste senioren kunnen zich 
ondanks lichamelijke of geestelijke beperkingen die de leeftijd nu eenmaal met zich meebrengt nog 
uitstekend redden. Fijn om dat te constateren.  
 

 

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

 
 

 
Eerder heb ik eens gezegd dat het goed zou zijn voor iedereen iedere 
dag zijn/haar zegeningen te tellen, één voor één. Wij als bestuur van 
de SON hebben de indruk dat u het over het algemeen prettig wonen 
vindt in de Dertienhuizen, de Rotonde en de Marijke Staete. 

      Maar toch zijn er momenten waarop ik onderlinge afgunst en onvrede 
ervaar bij mensen welke nergens op is gebaseerd. Als u ergens last 
van heeft moet u dat melden en kunnen wij proberen die last weg te 
nemen. Jaloezie of gewoon iemand niet graag willen zien kunnen wij 
niet verhelpen. Op zo’n moment is het beter dat u bij zich zelf te rade 
gaat om welke redenen iets dergelijks is ontstaan en hoe in bepaalde 
verhoudingen verbetering kan komen. Leven en laten leven is iets wat 
je kunt leren. 
Wij proberen het u zo goed mogelijk naar de zin te maken. Zal ik 
proberen kort aan te geven welke leuke dingen wij de laatste 
maanden voor u hebben voorbereid en afgerond? 

 Een nieuwe energieleverancier met lagere prijzen voor elektriciteit; 

 Een nieuwe aanbieder van televisie/internet ontvangst, beter beeld en geluid voor minder geld; 

 Het aanbrengen van nieuwe zonneschermen aan De Dertienhuizen; 

 Het schilderen van de Rotonde en de Marijke Staete; 

 Het aanbrengen van een grootbeeld TV in de grote zaal van De Dertienhuizen, inclusief nieuwe 
DVD, radio en microfoons; 

 Het plaatsen van nieuw meubilair in de grote zaal van De Dertienhuizen omdat bestaande tafels en 
stoelen aan slijtage onderhevig zijn. De activiteitencommissie zal een en ander verder opleuken; 

 Over enkele weken krijgt u een toelichting van de gemeente op welke wijze u per 1 januari 2017 uw 
vuil moet aanbieden en waar. De grote containers gaan weg en u moet zelf uw vuil aanbieden in de 
ondergrondse containers. Wij trachten u hierbij te helpen; 

 Op dinsdag 26 juli om 12.00 uur eten we pannenkoeken;  

 Op woensdag 27 juli om 15.30 uur komt de burgemeester en heffen wij met u het glas op het 
nieuwe meubilair, apparatuur etc. in de grote zaal van De Dertienhuizen; 

 Op 22, 23 en 24 september is het burendag en hier zullen wij aandacht aan besteden. 
 
Ik ben vast niet volledig geweest met het noemen van leuke en vooral nuttige voorzieningen die wij 
voor u hebben getroffen, u kunt er zelf nog wel een paar bij noemen. Wij proberen de 
bewonerscommissies overal bij te betrekken en meestal lukt dat wel. 
Als u problemen heeft zeg het ons en blijf er niet mee lopen. Wij verwachten wel dat u zich te allen tijde 
positief opstelt, dat u een positieve grondhouding heeft en vindt dat het glas altijd halfvol is. Mopperen, 
zeuren en anderen verwijten maken hoort niet bij ons thuis. 
  
Nog even wat over ons dorp: 
de dijk is op sterkte en weer helemaal op 
sterkte. De dijkbewoners hebben een geweldige 
barbecue aangeboden gekregen en nu is het 
klaar. Er zijn mensen die boos zijn dat niet naar 
hun klachten wordt/is geluisterd en daar kan ik 
mij alles bij voorstellen. Ik hoop dat de werken 
in Ouderkerk beter worden georganiseerd dan 
in ons dorp. De bedoeling is dat het IHC terrein 
binnen enkele weken schoon wordt opgeleverd 
en dat eind 2016 een besluit wordt genomen 
over de bebouwing van dit grote terrein (9 ha). 
Het Cultuurhuis is een fraai gebouw. Beneden 
komen ook winkels en kantoren en boven 
komen twaalf woningen voor alleenstaanden. 
Wie wil daar niet wonen? In oktober wordt een 
en ander opgeleverd en we zijn erg benieuwd. 

 
 
JanKees Hoftijzer, voorzitter 
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TERUG IN DE TIJD MET NEL VAN HALEWIJN 
 
De geschiedenis van De Dertienhuizen en de later 
ontwikkelde Rotonde en Marijke Staete gaat lang 
terug. Nel van Halewijn was destijds nauw 
betrokken bij de eerste fase van de bouw van ons 
huidige complex.  
Nel was begin zeventiger jaren wethouder in het 
college van B&W van de gemeente Krimpen aan 
de Lek. Ze zat nog maar koud in de gemeenteraad 
voor D’66 toen wethouder De Gier overleed en ze 
werd gevraagd de zetel in het College over te 
nemen. “Ik studeerde nog en was nog maar een 
jonkie tussen burgemeester Arie van Dienst, de 
flamboyante maar ervaren wethouder Ben van der 
Meer en gemeentesecretaris Van Rooy.” Nel kreeg 
onder meer sociale zaken in haar portefeuille en 
werd namens het College afgevaardigd in de nieuw 
opgerichte Stichting Bejaardenvoorzieningen. 
Samen met een groot aantal vertegenwoordigers 
uit het maatschappelijk en kerkelijk leven boog ze 
zich over de  vraag hoe een woonvoorziening voor 
ouderen in Krimpen aan de Lek te realiseren. Want 
die was er nog niet en hogere overheden zoals de 
provincie en het rijk stonden niet te trappelen om 

dat mogelijk te maken. “Er zijn immers 
voldoende voorzieningen voor jullie ouderen om 
als het nodig is te verhuizen naar omliggende 
gemeenten zoals Lekkerkerk of Krimpen aan 
den IJssel” vonden die instanties.  
De Stichting liet het er niet bij zitten, want veel 
oudere Krimpenaren wilden graag in hun eigen 
dorp blijven wonen.  
 

 
Eerste stap was een onderzoek naar de mogelijkheden. De Stichting keek rond bij verschillende 
gemeenten en kwam ten slotte uit op het idee een serviceflat te realiseren. Geen verzorgings- of 
bejaardenhuis, geen appartementencomplex, maar iets er tussen in. Een woongebouw waar ouderen 
in principe zelfstandig konden wonen in hun eigen flat en indien nodig een beroep zouden kunnen doen 
op externe instanties die een eigen plek zouden kunnen huren in het gebouw. Gedacht werd aan 
tandarts, maatschappelijk werk, maaltijdverzorging en ruimten voor gezamenlijke activiteiten om de 
saamhorigheid te vergroten.  
Toen dat idee éénmaal vorm had gekregen, diende zich het volgende probleem aan; hoe gaan we dat 
betalen. “We hadden geen cent, alles was liefdewerk, oud papier en we wisten geen van allen hoe we 
dat moesten aanpakken.” Uiteindelijk werd er een financiële instelling gevonden die een krediet wilde 
verstrekken mits de gemeente een financiële garantie zou afgeven. Ondertussen moest er een  wijkje 
in de Oosterstraat worden afgebroken en zochten de bewoners van die huizen naarstig naar een nieuw 
huis. Dat zette druk op de ketel en Nel kreeg het bij haar Collegeleden en de gemeenteraad voor elkaar 
dat de garantie werd verstrekt. De plek waar de nieuwbouw moest komen stond niet ter discussie want 
dertien arbeiderswoningen onder aan de dijk waren zo goed als op en moesten worden gesloopt. Een 
mooie plek en er was meteen een naam voor het nieuwe gebouw.  
In 1976 werd de eerste paal geslagen en ruim een jaar later werd De Dertienhuizen geopend. Aan 
belangstelling geen gebrek, alle flats werden van begin af aan verhuurd en de bedrijfsruimten werden 
in gebruik genomen. De contacten tussen de nieuwe bewoners, voornamelijk afkomstig uit het dorp, 
kwamen op gang en er werden allerlei activiteiten ondernomen om de onderlinge band te versterken. 
Nel van Halewijn bleef met een onderbreking tot 1982 wethouder in Krimpen aan de Lek, daarna was 
ze tot de vorming van Nederlek nog een tijdje raadslid. Ze verdween even van het politieke toneel om 
in 1986 als raadslid voor de VVD terug te keren in Nederlek en van 1994 tot 2004 weer een 
wethouderschap op zich te nemen. “Het leuke was dat ik dat altijd heb kunnen combineren met mijn 
werkzaamheden als docente aan een Hogeschool en met mijn andere maatschappelijke activiteiten in 
het dorp.” Nel van Halewijn was tot voor kort onder meer voorzitter van muziekvereniging Crescendo.  
“De totstandkoming van De Dertienhuizen was voor mij een leerzame periode en we mogen vaststellen 
dat de kern Krimpen nu nog steeds plezier beleeft aan het succes van toen. Tegen de stroom in en 
zonder al te veel kennis van zaken lukte het ons toch maar mooi om een eigen ouderenvoorziening te 
creëren die tot op de dag van vandaag in een behoefte voorziet! Het is nog steeds een mooi en 
functioneel gebouw. Alleen die overkapping voor de hoofdentree hè, dat heb ik altijd een klompenhok 
gevonden” lacht ze tot slot.  
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ACTIVITEITEN IN DE DERTIENHUIZEN  
 
ZOMERBINGO 

 

 
 

 
 
 
De activiteitencommissie van De Dertienhuizen 
is met zomervakantie, maar komt toch nog een 
keer terug van reces.  
Op woensdag 6 juli is er een gezellige 
zomerbingo waar de deelnemers zonnige 
prijzen kunnen winnen. De eerste ronde begint 
om 14.00 uur, de grote zaal van De 
Dertienhuizen is vanaf half twee open. Leden 
mogen gratis naar binnen, niet leden betalen    
€ 2,50 entree.  
Ook senioren die niet in één van onze 
complexen wonen zijn van harte welkom. 

 
ZOMERBUFFET 
 
Op dinsdag 26 juli gaan we met z’n allen lekker 
pannenkoeken eten! De Stichting Won en hun 
vrijwilligers gaan al vroeg achter het fornuis om 
rond 12.00 uur grote stapels pannenkoeken te 
kunnen aanbieden aan hun gasten. Met kaas, 
met spek, met allebei of gewoon met stroop of 
een schepje suiker. Voor niets gaat alleen de 
zon op, dus om aan dit festijn te kunnen 
deelnemen is een bijdrage van € 7,50 
verschuldigd, exclusief de kosten van de 
drankjes waar u de lekkernijen mee weg wilt 
spoelen. Maar daarvoor kunt u zoveel 
pannenkoeken eten als u wilt! Vooraf 
aanmelden is wel nodig, want dan hebben de 
koekenbakkers een idee hoeveel ze er moeten 
bakken. Dat kan iedere werkdag ’s morgens bij 
de WON via telefoonnummer 0180-522045.  

 

 

 
LEKKER ZITTEN IN DE RECREATIEZAAL  
 

U hebt het al kunnen lezen in de bijdrage van 
onze voorzitter; de recreatiezaal van De 
Dertienhuizen wordt voorzien van nieuw 
meubilair. De oude tafels en stoelen gaan er uit 
en er komen comfortabele exemplaren voor in 
de plaats. Was wel nodig ook, want de huidige 
inventaris heeft onderhand een leeftijd bereikt 
waar menige bewoner van onze gebouwen 
jaloers op mag zijn. 
De gemeente Krimpenerwaard beschouwt deze 
renovatie als een bijzonder moment. En dus 
komt burgemeester Roel Cazemier 
hoogstpersoonlijk om het nieuwe meubilair aan 
u voor te stellen. Hij is er op woensdag 27 juli 
vanaf 15.30 uur. Met elkaar heffen we dan het 
glas op een nieuwe fase van de veel gebruikte 
recreatieruimte. Daarin is trouwens ook een 

nieuwe geluidsinstallatie en een grootbeeld 
televisie geïnstalleerd. Kunnen we gezellig met 
z’n allen naar de rest van de sportzomer kijken. 
Nog een staartje EK, Wimbledon, dan de Tour 
en tenslotte de Olympische spelen! Er komt 
geen einde aan!  
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LEESTAFEL EN RECEPTIEBALIE BLIJKEN SCHOT IN DE ROOS 
 
De oplettende lezer zal zich deze aanhef nog 
herinneren uit ons vorige nummer. Toen 
hadden we een gesprekje met één van de 
vrijwilligsters die de informatiebalie 
bemensen. Geertje Brand vertelde dat ze erg 
genoot van de aanloop en hoopte dat meer 
mensen de leestafel zouden vinden.  
 

 

Welnu, haar wens is uitgekomen. Onlangs zaten er 
maar liefst veertien mensen rond de leestafel. Er 
moesten extra stoelen worden aangeschoven. De 
leestafel, omgedoopt tot ‘t Praethuis, is inmiddels 
een bijzonder gezellige plek geworden, waar 
bewoners en bezoekers van De Dertienhuizen 
dagelijks aanschuiven voor een praatje onder het 
genot van een kop koffie of thee.   
 
 

 
 

 

LAAT DE ZOMER MAAR KOMEN! 
 
Door al die hoosbuien van de afgelopen weken 
hebben we ze nog nauwelijks in volle glorie 
kunnen bewonderen. Maar ze hangen er echt, 
de nieuwe zonneschermen aan de gevels van 
De Dertienhuizen. En ze zijn gemakshalve van 
binnenuit te bedienen als de zon eindelijk gaat 
schijnen. 

  

 

GROENTEKRAAM  
 
In de hal van De Dertienhuizen staat sinds kort 
een groentekraampje. In de schappen ligt de 
oogst uit de moestuin die de medewerkers van 
de dagbesteding onder leiding van Paulus 
Breedvelt kweken. Het beperkt aantal zonuren 
en de overvloedige regenval hebben er voor 
gezorgd dat de oogst tot nu toe mager is, maar 
we hebben de eerste kroppen sla en stronken 
andijvie al over de toonbank zien gaan. Tegen 
zeer schappelijke prijzen, want waar koop je nu 
nog verse sla voor een kwartje. De opbrengst 
komt ten goede aan de aanschaf van een 
nieuwe bus voor de Stichting Dagbesteding 
Krimpenerwaard. Er zullen toch nog heel wat 
groenten moeten worden verkocht voor een 
nieuwe rolstoelbus kan worden besteld.  
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VAN ANALOOG NAAR DIGITAAL  

 
 
De bewoners van De Dertienhuizen beschikken 
sinds kort over een nieuw netwerk voor 
kabeltelevisie. Van analoog naar digitaal. Wat 
dat precies inhoudt kan alleen een deskundige 
u uitleggen, maar het resultaat is in ieder geval 
dat de bewoners  over meer televisie en 
radiozenders kunnen beschikken. Er is zelfs 
keuze uit meerdere programmapakketten en 
ook de aansluitingen  voor internet en telefonie 
lopen via deze kabelverbinding. 
Meer mogelijkheden, sneller en moderner.  

De nieuwe voorziening wordt verzorgd door 
REKAM uit Gouda. Dit bedrijf incasseert de 
abonnementsgelden direct bij de bewoners. 
REKAM levert voor € 10,95 per maand een 
aanbod van circa veertig televisiezenders, heel 
veel radiozenders, alsmede een internet en 
telefoonaansluiting. Wie nog meer wil, 
betaaltelevisie bijvoorbeeld, sluit een 
abonnement af bij Caiway, een andere 
aanbieder die van hetzelfde netwerk gebruik 
maakt. Via een brief en een 
voorlichtingsbijeenkomst  zijn alle bewoners 
uitgebreid op de hoogte gesteld van de 
mogelijkheden en zijn alle digitale ontvangers 
geplaatst en aangesloten. REKAM garandeert 
hoge kwaliteit, maar een storing kan altijd 
voorkomen. Is er een kink in de kabel dan kunt 
u ook buiten werktijd rechtstreeks met REKAM 
contact opnemen via het storingsnummer dat u 
hebt gekregen. Als de digitale 
telefoonaansluiting dan tenminste nog werkt! 

 
KRIMPENERWAARD KLUST  
 
Aan het einde van de middag was niet alleen de schutting groen. Ook de kleding en de handen van de 
schilders hadden zo goed als een nieuw kleurtje. Hier en daar liep zelfs een groene spin verdwaasd 
rond. Het waren dan ook geen echte vaklui die de klus klaarden maar ambtenaren van de gemeente 
Krimpenerwaard. Een keer per jaar mogen ze een dag achter hun bureau vandaan om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan bij een vereniging of instelling ergens in de gemeente.  
 
Enkele honderden bestuurders, ambtenaren 
en beleidsmedewerkers staken op 2 juni op 
allerlei locaties de handen uit de mouwen. 
In ons complex werd de vloer van de 
parkeergarage eens flink aangeveegd. 
Afke (juridisch medewerkster), Mark (claims 
en verzekeringen), Anton 
(omgevingsvergunningen) en Amber 
(medewerkster klantencontact) namen de 
schutting naast de zij-ingang van De 
Dertienhuizen stevig onder handen. Ze 
kliederden er lustig op los en hadden het 
prima naar hun zin. Amber liet een kwast in 
haar verfpot vallen en zat meteen onder. 
Mark maakte na de lunch overuren, want hij 
werkt normaal gesproken maar halve 
dagen. Maar hij liet het er niet bij zitten en 
met elkaar hadden ze vreselijk veel lol. Het 
uiteindelijke resultaat mag er ook zijn.  

 
 
 

 
 

 

Regelmatig beschikbaar:  
Betaalbare en met zorg omgeven 
huurwoningen in De Dertienhuizen, De Rotonde 
of De Marijke Staete in Krimpen aan de Lek. 
Kijk op www.sonhuizen.nl of bel 0180-742054. 

 

http://www.sonhuizen.nl/
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BUS DICHTBIJ  
 
Op initiatief van de Stichting Dagbesteding 
Krimpenerwaard kunnen senioren in Lekkerkerk 
en Krimpen aan de Lek sinds kort gebruik 
maken van “Bus Dichtbij”. Vervoer op maat van 
deur tot deur in beide kernen of zelfs 
daarbuiten. De SDK beschikt over bussen die 
voorheen alleen gebruikt werden  om mensen 
met een beperking naar en van hun werk te 
brengen. Overdag stonden de bussen vooral 
stil. Nu dus niet meer! Op werkdagen kunnen 
mensen voor wie eigen of openbaar vervoer te 
lastig is geworden tussen 10.00 en 15.00 uur 
van Bus Dichtbij gebruik maken. Een ritje in de 
eigen woonkern kost één Euro. Wie naar de 
andere kern gebracht wil worden betaalt het 
dubbele en voor ritten buiten Lekkerkerk en 
Krimpen geldt een apart tarief per kilometer. 
Betalen gebeurt met behulp van 

strippenkaarten, die in Krimpen aan de Lek te 
koop zijn aan de balie van het Cultuurhuis.  
De bussen zijn voorzien van 
rolstoelvoorzieningen en worden bestuurd door 
goed opgeleide vrijwilligers die ook helpen bij 
het in- en uitstappen.  
Een rit moet ten minste 24 uur van tevoren 
worden besproken via 0180-396630 of 06-
31575723.  

 

 
 

TE VEEL VAN HET ÉÉN, VAN HET ANDER TE WEINIG 
 
Een rondje door de parkeerkelders onder onze gebouwen leert waar dit artikel over gaat; de 
fietsenstallingen zijn overvol en het aantal ongebruikte parkeerplaatsen voor auto’s is boven de maat. 
Fijn dat veel bewoners de fiets verkiezen boven de auto, maar toch. Reden voor het bestuur en de 
beheerder om na te denken over passende oplossingen.  
 

 
 

In de fietsenstallingen staan vermoedelijk veel fietsen die 
nooit meer gebruikt worden. Alle bewoners hebben stickers 
gekregen die ze op hun rijwiel kunnen plakken als ze hun 
fiets nog wel gebruiken. Die blijven dan gewoon staan. 
Fietsen die op 30 september nog geen sticker hebben 
worden elders gestald. Die kunnen tot eind dit jaar weer 
worden afgehaald en alsnog van een sticker worden 
voorzien. De overgebleven fietsen worden daarna definitief 
verwijderd. Hopelijk ontstaat er zo weer wat meer lucht in de 
fietsenkelders.  
 

In de parkeergarage ligt het probleem een beetje 
anders. Lang niet alle bewoners beschikken nog 
over een auto, dus veel parkeerplaatsen blijven 
leeg. Het bestuur en de beheerder overwegen 
deze plaatsen te verhuren aan omwonenden in 
de wijk. Niet om er een auto te parkeren  want dat 
zou te veel verkeersbewegingen veroorzaken, 
maar wel om er bijvoorbeeld een trailer of  
aanhangwagen te kunnen stallen. Eigenaren van 
dat soort voertuigen betalen de normale huurprijs 
(€ 45,- per maand). Zo luidt het voorstel. Een 
beslissing is nog niet genomen, want het idee 
wordt eerst voorgelegd aan en uitvoerig 
besproken met de bewonerscommissies. 

Pas als alle voors en tegens zijn afgewogen 
worden knopen doorgehakt.  
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ONVERWACHTE ONTMOETING  
 

 
 
Wandel je door nietsvermoedend door het 
Duitse historische stadje Hannoverisches 
Münden, loop je ineens twee Rotonde 
bewoners tegen het lijf. Niet helemaal toevallig, 
Jan en Janny Lebbink waren mee met de 
laatste door de Stichting Jumelage 
georganiseerde groepsreis naar 
zustergemeente Eschenstruth. Aan boord van 
de bus veel oudgedienden die nog een keer 
meewilden en gospelkoor Rejoice. 
Vanzelfsprekend dat Jan en Janny er bij waren 
want ze zijn al vanaf het allereerste begin 
betrokken bij de uitwisseling. Jan was destijds 

lid van Internos, de vereniging die als eerste 
afreisde naar Eschenstruth. “Een enorm feest” 
herinneren ze zich. “Het publiek zat niet in rijen 
maar aan lange tafels. Bier en wijn vloeiden 
rijkelijk tijdens ons optreden. Zoiets waren wij 
helemaal niet gewend.” Jan en Janny werden 
ondergebracht bij Arnold en Rosel Röll, een 
echtpaar waar ze nog steeds contact mee 
hebben. Nu, meer dan veertig jaar na hun 
eerste reis, sliepen ze er weer. Voor de 
zoveelste keer. Over en weer bezochten de 
echtparen elkaar regelmatig, niet alleen tijdens 
de door de jumelageverenigingen 
georganiseerde groepsreizen, maar ook 
individueel. “Het zijn vrienden voor het leven 
geworden! Het jumelage verband tussen 
Krimpen aan de Lek en Eschenstruth mag dan 
zijn opgeheven, wij houden gewoon contact met 
unsere Freunden.” 
En daarnaast blijven Jan en Janny Lebbink 
actief in van alles en nog wat. Zoals ze altijd al 
hebben gedaan. Ook bij activiteiten  in en om 
onze gebouwen. Stilzitten kunnen ze niet en ze 
hechten zeer aan sociale contacten in hun 
woonomgeving.  

 
MONIQUE’S PEDICURE 
 
In ons complex wonen niet alleen mensen, er zijn ook 
bedrijven in gevestigd. Zoals de pedicurepraktijk van 
Monique Haring, die al sinds 2002 in De 
Dertienhuizen werkt. Onlangs is ze verhuisd. Ze kon 
een deur verder intrekken in het voormalige 
burgerloket van de gemeente Nederlek. “Een hele 
verbetering” vindt ze. “In de ruimte hiernaast liepen 
de verwarmingsbuizen over het plafond en daar was 
het altijd heel erg warm.” Nu beschikt ze over een 
comfortabele praktijk met airco, waar ze haar klanten 
ontvangt. Veel vaste klanten, die gemiddeld één keer 
in de zes weken hun voeten laten behandelen. 
Monique is een all round. Ze knipt nagels, verwijdert 
eelt en likdoorns, lakt nagels en verzorgt een 
aangename voetmassage. En dat allemaal tegen 
aantrekkelijke tarieven. Wie bij Monique uit de stoel 
komt kan weer wekenlang uit de voeten. Om de 
ontwikkelingen in haar vak bij te houden volgt 
Monique nog altijd regelmatig cursussen en laat zich 
voorlichten over nieuwe producten.  
“Het begin was moeilijk” herinnert Monique zich. “Ik 
stopte flyers in alle brievenbussen van de bewoners 
en… er kwam niemand.”  
Tot een bewoner uit De Dertienhuizen binnenstapte 
en als een tevreden klant de deur uit liep. Hij maakte 
ongevraagd overal reclame voor haar praktijk en dat 
hielp.  

Inmiddels heeft ze een grote vaste 
klantenkring. Niet alleen senioren en niet 
alleen bewoners. Ook van elders in Krimpen 
en zelfs van ver daarbuiten weten cliënten de 
weg naar Monique’s pedicurepraktijk te 
vinden. Ze is er van maandag tot en met 
donderdag en werkt altijd op afspraak. Ze 
werkt het liefst in haar praktijkruimte want 
daar heeft ze alles bij de hand, maar als het 
niet anders meer kan komt ze ook wel bij haar 
cliënten aan huis. Een afspraak maken kan 
via telefoonnummer 0180-550276 of 06-
50831103.  
 

 


