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VAN DE REDACTIE 
 

 

 

Ik vind het altijd een gewichtig moment. Stemmen. Gewapend met 
stempas en een legitimatiebewijs vervoegen we ons bij het 
dichtstbijzijnde stembureau om onze stem uit te brengen. We worden 
vriendelijk ontvangen, er wordt gecontroleerd of we werkelijk zijn wie we 
zeggen te zijn en dan krijgen we het stembiljet mee naar het stemhokje. 
Als we er na gedane arbeid uitkomen worden we nogmaals gevolgd. Het 
biljet moet natuurlijk wel in de stembus. 

Bijna een krant deze keer dat stembiljet, want er doen enorm veel partijen mee. Welk vakje je rood 
kleurt mag je helemaal zelf beslissen. De één is er snel uit omdat hij of zij nou eenmaal altijd op 
dezelfde partij of kandidaat stemt. De ander heeft zich verdiept in de programma’s die de diverse 
partijen hebben gepresenteerd en maakt een bewuste keuze. De derde weet het niet en beschouwt 
het rode potlood als een dartpijltje dat maar op één plek kan vallen: ”Onehundred and eightyyyyy”. 
Hoe dan ook: iedere stem is één stem tussen miljoenen andere die, hoe beperkt ook, bepaalt welke 
denkbeelden in de komende regeerperiode zullen worden omgezet in daden. Dat is de kracht van 
de democratie. “Hoe beperkt ook”, want heb niet de illusie dat jouw stem leidt tot uitvoering van 
jouw denkbeelden. Daar is die ene stem dan weer niet krachtig genoeg voor tussen al die 
miljoenen.  
We hebben het intussen alweer kunnen ervaren; de partij met de meeste stemmen gaat niet alleen 
de dienst uitmaken. Om de komende vier jaar een werkbare meerderheid te creëren moeten 
meerdere partijen met elkaar aan tafel. Er moet onder leiding van verkenner en informateur 
Schippers letterlijk geschipperd worden. Alle partijen die mee willen regeren zullen water bij de wijn 
moeten doen, anders lukt het niet. De oorspronkelijke partijprogramma’s die de basis waren voor 
de keuze van de kiezer worden verdund tot een cocktail waar ieder iets van zijn of haar eigen 
smaak in terugvindt. En als de juiste mix dan is gevonden gaan de nieuwe bestuurders van ons 
land aan de slag. Het kan ze meezitten omdat het economisch gezien voor de wind gaat en er zich 
in hun regeerperiode geen dramatische calamiteiten voordoen. Dan kunnen ze rustig uitvoeren wat 
ze met elkaar, op basis van ons stemgedrag, hebben afgesproken. Maar het kan ook tegenzitten; 
de toekomst voorspellen is nog niemand echt gelukt, dus er kan zomaar iets gebeuren waar 
niemand op gerekend had. En dan moeten de bakens ineens worden verzet. Alle beloften en 
partijprogramma’s ten spijt. De stem van de individuele kiezer speelt dan geen rol meer, want we 
hebben de verantwoordelijkheid neergelegd bij een handjevol bestuurders die dan namens ons 
allemaal de beslissingen moeten nemen. Ook dat is democratie.  

 

 

Of ze dat in onze ogen goed of fout hebben gedaan kunnen we 
pas bij een volgende verkiezingsronde laten weten. Dat is ons 
goed recht. Argumenten als “ik ben er te oud voor” of “het zal mijn 
tijd wel duren” houden geen steek. Wat wij ouderen nu 
meebeslissen is immers allesbepalend voor het welzijn van de 
volgende generaties. Ook dat is democratie. 

 

http://www.sonhuizen.nl/
mailto:info@winco-vastgoedbeheer.nl
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VAN DE VOORZITTER 
 
“De bereikbaarheid van de Krimpenerwaard” 

  

 

Verkiezingen zijn geweest, de kruitdampen 
zijn opgetrokken. Maar nu komen volgend 
jaar weer de verkiezingen van de 
gemeenteraad. Als belangrijk punt staat op 
de agenda de bereikbaarheid van de 
Krimpenerwaard want de Algerabrug blijft 
nog steeds de enige ontsluiting van onze 
Krimpenerwaard in westelijke richting.  
In de jaren 80 was er al een plan om het 
TenDoncktracé te realiseren. Dit was een 
route vanuit Ridderkerk over het landgoed 
TenDonck. 
Er zou een tunnel worden aangelegd onder 
de Nieuwe Maas door welke zou uitkomen 
nabij de huidige locatie Surfplas/Golfbaan.

 
Hoe zou het tracé verder gaan lopen? Daarover verschilden de meningen zozeer dat er 
uiteindelijk geen verder gevolg is gegeven aan deze plannen die overigens erg duur zouden 
uitvallen. Het ligt in de rede dat de weg vanuit Ridderkerk onder de Zaag door naar de polder 
Krimpen zou lopen en vervolgens middels een tweede brug over de IJssel richting Capelle zou 
leiden om op die manier een oostelijke ontsluiting van Rotterdam te maken. De gemeente 
Krimpenerwaard heeft opdracht gegeven om een studie te maken van alles wat de komende 30 
jaar nodig is om onder andere ons dorp Krimpen aan de Lek bereikbaar te houden voor de 
burgers en de bedrijven. De bedrijven hebben gelukkig de mogelijkheid via water het nodige 
aan- en af te voeren. 
De ontsluiting van Rotterdam Oost raakt ons op twee manieren: enerzijds door de vertragingen 
naar en van de Algerabrug en anderzijds door het gebruik van de Pont indien er rond de van 
Brienenoordbrug problemen zijn. Bij de sterke wind enkele weken geleden was er een 
vrachtwagen gekanteld op laatstgenoemde brug met als gevolg dat de Hoofdstraat en de 
Dorpsstraat vol stroomden met auto’s die een andere route zochten om over de Lek, de Noord 
en de Nieuwe Maas te komen. Het gevolg daarvan is dat het verkeer met name in de 
Hoofdstraat vastloopt en te hard gaat rijden. 
Het nieuwe plan voor de reconstructie van de Hoofdstraat geeft aan dat wordt getracht de 
snelheid uit het verkeer te halen, zeker nabij het winkelcentrum. Er mag niet sneller dan 30 km 
worden gereden en de weg wordt niet breed. Hopelijk gaat het werken en kan het winkelend 
publiek middels veilige oversteekplaatsen rustig winkelen. 
In vorige columns heb ik aangegeven dat Krimpen aan de Lek nog lang niet is uitgebouwd. U 
zult binnenkort zien wat dat betekent. Er wordt veel geld en arbeid in ons dorp gepompt en wij 
kunnen hiervan de vruchten gaan plukken de komende jaren. In een volgende uitgave van dit 
blad zal ik concreter zijn over de bouw, sloop en renovatie van woningen. Het is niet de 
bedoeling dat er over plannen wordt gecommuniceerd terwijl de desbetreffende bewoners nog 
niet op de hoogte zijn. 
 
Het staat vast dat wij de sloophamer, de 
draglines, de heimachines enzovoort, de 
komende jaren met regelmaat zien 
verschijnen om de laatste hand te leggen 
aan ons mooie dorp. U zult uw 
nieuwsgierigheid nog even moeten 
bedwingen. 
 
JanKees Hoftijzer, voorzitter 
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ACTIVITEITEN IN DE DERTIENHUIZEN 
  
Voor senioren uit Krimpen en omgeving 
organiseert de activiteitencommissie van De 
Dertienhuizen ook in de maand april weer 
een drietal gezellige bijeenkomsten op de 
woensdagmiddag. 
Op 5 april draait de bingomolen om leuke 
prijsjes, op 12 april verzorgt De Zingende 
Zalmvisser een muzikaal optreden en op 
woensdag 19 april zal goochelaar Korvera 
de aanwezigen versteld doen staan van zijn 
kunsten.  
De middagen beginnen om 14.00 uur, leden 
mogen gratis naar binnen en niet-leden 
betalen € 2,50. 
 

 

 

OPEN EETTAFEL IN PAASSTEMMING 
 

  

In de aanloop naar Pasen krijgt de 
maandelijkse Open Eettafel voor senioren 
dit keer een feestelijk Paastintje.  
De recreatiezaal van De Dertienhuizen 
wordt gezellig aangekleed en op het menu 
staan een heldere bouillon, kalfsragout met 
doperwtjes, worteltjes en aardappelgratin en 
tot slot een lekker toetje. 
De Open Eettafel vindt plaats op dinsdag 11 
april, aanvang 12.00 uur. Reserveren kan bij 
de receptiebalie van De Dertienhuizen. De 
kosten bedragen € 10,- per persoon, 
exclusief drankjes.  
 

SENIORENMIDDAG  
  
Op donderdag 13 april is er weer een 
seniorenmiddag in ’t Voorhof,  
Dorpsstraat 1. Aanvang: 14.00 uur. 
Deze keer hebben we Corry de Jong uit 
Waddinxveen uitgenodigd. 
Aan de hand van een PowerPoint 
presentatie neemt zij ons mee door 
Historisch Gouda. 
Zij is stadsgids en weet heel veel over de 
geschiedenis van deze stad te vertellen. 
Naast het bekende stadhuis en de Sint-
Janskerk is de geschiedenis van Gouda 
onlosmakelijk verbonden met het water, 
waarin de Hollandsche IJssel en de Gouwe 
een belangrijke rol spelen. De vele sluizen 
en grachten getuigen hier nog van. Ook zijn 
er vele musea te bezichtigen. Kortom, een 
middag die heel interessant zal zijn en die u 
beslist niet mag missen. 
Vanaf 13.15 uur staan onze chauffeurs bij 
De Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't 
Voorhof te brengen.  
Voor ander vervoer kunt u tot 11 april bellen 
naar: Dicky Bremmer, tel. 0180-510480.  

De koffie staat klaar en iedereen is weer 
heel hartelijk welkom.   
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DANSEN MET WIM HUITEMA 
 

 

Pakweg 45 jaar geleden mochten pubers 
zoals wij op dansles. Razend populair was 
dat in die tijd. Dansschool Huitema had er 
de handen vol aan. Wim en zijn vrouw 
brachten in Amicitia en op andere locaties 
honderden jongeren de eerste beginselen 
van de quickstep en de Engelse wals bij, op 
weg naar het begeerde bronzen, zilveren of 
gouden speldje.  

 
Aan mij was het niet besteed. Ik had absoluut geen maatgevoel, ontwikkelde een extra 
huppeltje in de foxtrot dat er niet uit te krijgen was en had bovendien nogal last van 
verlegenheid, waardoor het vastpakken van een meisje niet vanzelfsprekend was. Na zes 
lessen gaf ik er de brui aan. Dan maar geen held op de dansvloer.  
Wat me altijd is bijgebleven is het enthousiasme waarmee “meester” Huitema zijn leerlingen 
tot daden aanzette. Zijn “voor zij sluit, achter zij sluit” galmde door de zaal en werkte enorm 
aanstekelijk. Inmiddels is deze gedreven dansleraar de zeventig ruim gepasseerd en is de 
populariteit van het stijldansen onder jongeren tot een dieptepunt gedaald, maar het 
enthousiasme van Wim Huitema is nog onverminderd groot. 
 
Iedere maandagmiddag verzorgt hij 
danslessen in de recreatiezaal van De 
Dertienhuizen en dan galmt zijn Cha, 
cha, cha als vanouds door het gebouw. 
De pubers van toen zijn de senioren van 
nu geworden en hebben er net als de 
meester zelf nog steeds veel plezier in.  
Wie van dansen houdt moet beslist een 
keer gaan kijken en als het even kan 
een keertje meedoen. Iedere 
maandagmiddag vanaf 14.00 uur!  

 
MBVO 
 
MBVO staat voor Meer Bewegen Voor Ouderen en wordt georganiseerd door de Stichting 
Alles-Is-Sport. Iedere dinsdagochtend gaan in de recreatiezaal van De Dertienhuizen de 
meeste stoelen weer aan de kant en verzorgt Leny Kodde met groot enthousiasme de 
lessen. Iedereen doet mee op zijn of haar eigen niveau, de één zit, de ander staat en de 
bewegingen worden ondersteund door middel van ritmische muziek. 
“Het is een hele gezellige groep, die regelmatig blijft zitten met een kop thee of koffie”,  
beveelt Wilma Terlouw van Alles-Is-Sport de activiteit aan. “En nog gezond ook.” 
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. Vooral mannen zijn in de minderheid dus heren, kom 
op! Vrijblijvend een kijkje nemen mag. Iedere dinsdagmorgen van 09.15 tot 10.00 uur.  
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NL DOET 
 
Vijf leerlingen van het Driestar College in Lekkerkerk meldden zich al om acht uur ’s 
morgens voor een dag vrijwilligerswerk in De Dertienhuizen. Net als duizenden anderen in 
Nederland, waaronder zelfs de koning en koningin, staken zij een dag lang de handen uit de 
mouwen in het kader van NL Doet. Een activiteit, die wordt georganiseerd door het 
Oranjefonds, en vrijwilligers in staat stelt ten minste een dag lang te klussen bij verenigingen 
en instellingen. Een mooi initiatief.  
Geert-Jan, Jurian, Harmen, Martijn en Ruben, jongens van 13 en 14 jaar en allen MAVO-
scholier, vonden het maar wat leuk. “Anders hadden we vandaag een repetitie gehad” zei er 
één.  
Na de eerste kop koffie en een rondleiding door onze gebouwen gingen de handen uit de 
mouwen. Huismeester Dirk Mourik gaf aanwijzingen en voorzitter JanKees Hoftijzer hielp 
mee. Het tuinhuis was toe aan een verfbeurt en dat was een kolfje naar de hand van de 
mannen. Na een lekkere lunch hadden ze nog een klein uurtje werk en toen was de klus 
geklaard. Een vroegertje was hun welverdiende beloning!  
 

 
 
 

KORTE BERICHTEN VAN DE BEHEERDER 
 
 Bewoners van De Dertienhuizen ontvangen binnenkort een huisreglement. Daarin is een 

aantal bepalingen opgenomen waaraan bewoners en bezoekers van het gebouw zich 
moeten houden om de rust, de veiligheid en het aanzien van het complex te bewaren. 
De huismeester is belast met het toezicht op de naleving van het reglement. 

 In De Dertienhuizen worden de komende tijd voorzieningen getroffen om te komen tot 
een eerlijker verdeling van de verwarmingskosten. Op dit moment betaalt iedere 
bewoner een evenredig deel van de totale energiekosten, ongeacht het individuele 
verbruik. Straks krijgen alle appartementen een eigen meter zodat de werkelijke kosten 
in rekening kunnen worden gebracht. Over het hoe en wanneer worden alle bewoners 
afzonderlijk geïnformeerd.  

 Langs de Rotonde en de Marijke Staete worden aan de Hoofdstraatzijde in het trottoir 
grondspots aangelegd die de gevels zullen aanlichten. Onder de overkapping is het nu 
erg donker en dat geeft een gevoel van onveiligheid. Bovendien verwachten we dat het 
gebouw ook na zonsondergang een mooiere uitstraling krijgt.  

 Nog even de belangrijke telefoonnummers op rij: 

 112 bij levensbedreigende situaties, brand of het 

vermoeden van een misdrijf 

 0180-586585 huisarts of 0180-580400 huisarts bij 

spoedgevallen 

 0182-322488 huisarts buiten kantoortijden (HAP 

Gouda) 

 0900-2255566 bij een liftstoring (Kone) 

 0180-522093 bij technische storingen overdag of bij 
een technische noodsituatie buiten kantooruren.  
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JUBILEUM  
 
Dit jaar is het veertig jaar geleden dat 
De Dertienhuizen in gebruik genomen 
werd. Medio 1977 gingen de deuren 
open en betrokken de eerste bejaarden 
(zo werden ouderen toen nog genoemd) 
hun gloednieuwe appartementen. 
Reden voor een feestje, zo heeft het 
Bestuur van de SON besloten. De 
datum staat al vast: vrijdag 30 juni. Wat 
er precies gaat gebeuren blijft nog even 
een verrassing, maar noteer de datum 
alvast in uw agenda!  
 

 

OUDE FOTO’S 
 
In ons vorige nummer vroegen we de lezers om oude foto’s van de vroegere Rotonde en de 
Prinses Marijke kleuterschool, later bibliotheek, die eens op de plek van de huidige Rotonde 
en Marijke Staete stonden. Wie anders dan Herman Visser reageerde. Hij volgt immers met 
zijn fototoestel al jaren alles wat er in Krimpen aan de Lek gebeurt of verandert. Uit zijn 
omvangrijke archief duikelde hij enkele fraaie plaatjes op van de vroegere Rotonde en van 
het gebouw waarin de gemeente, de politie en Alles Kids waren gevestigd. “Maar van de 
Marijkeschool heb ik niets kunnen vinden” reageerde hij met enige spijt. Misschien is er 
onder u iemand die ons er wel aan kan helpen?  
 

 
 

 

ETEN MET EEN VERHAAL 
 
In januari werd voor de eerste keer het evenement Eten met een verhaal gehouden. Een 
initiatief van onder meer vrijwilligers Anne den Boon en Johan Koutstaal. Ongeveer zestig 
senioren schoven aan voor een overheerlijke Indonesische maaltijd en luisterden naar een 
verhaal van Marijke Wink. Zij deed uitvoerig verslag van een reis naar Indonesië en dat 
paste prima bij de gerechten die op tafel kwamen. “Zowel het eten als het boeiende verhaal 
smaken naar meer” aldus een tevreden gast aan tafel.  
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VERVOER OP MAAT  
 
Voor senioren die niet meer zo mobiel zijn worden vele vormen van vervoer aangeboden. 
Onlangs hebben zich naast de al bestaande voorzieningen weer twee partijen gemeld die 
mensen met een beperking vervoer op maat aanbieden: 

 Het Rode Kruis Krimpenerwaard beschikt over een minibus, die wordt ingezet bij activiteiten 
van de afdeling. Ook beschikbaar voor vervoer van individuele personen of kleine groepen 
in de regio. Voor meer informatie of reserveringen kan gebeld worden naar 0182-385149, 
06-57422442 of een mailtje naar riageurts53@gmail.com, 

 Patiënten van het Groene hart Ziekenhuis in Gouda kunnen gebruik maken van de GHZ-
Regiobus die op werkdagen meerdere vaste routes rijdt. Kijk op www.ghz.nl/regiobus, 

Andere aanbieders zijn:   

 Valys voor vervoer buiten de regio met taxi en trein (0900-9630 of info@valys.nl),  

 De GroeneHartHopper voor vervoer van deur tot deur in het Groene Hart. Aan te vragen bij 
de WON via 0180-522045,  

 De Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard voor vervoer van deur tot deur in Nederlek en 
omgeving. Te bereiken via 06-286 824 64 of arjenne.stgkrimpenerwaard@gmail.com, 

 En ten slotte vervoeren vrijwilligers van de stichting WON mensen desgevraagd naar een 
bezoek aan een ziekenhuis in de omgeving. Aan te vragen via 0180-522045.  

 

 

Mogelijkheden genoeg dus als 
de eigen auto, fiets of het 
reguliere openbaar vervoer geen 
optie meer zijn!  

 

JORDENS FYSIO MEDISCH CENTRUM BREIDT UIT 
 
“Als de verbouwing klaar is beschikken we 
over een imposante voorgevel van 35 
meter en een vloeroppervlak van ca. 700 
vierkante meter” vertelt Sjaco Jordens niet 
zonder trots. “Nodig ook, want er werken 
hier inmiddels zo’n veertig specialisten en 
ondersteunende medewerkers. Die zaten, 
ook al werken ze niet allemaal fulltime, 
elkaar soms behoorlijk in de weg.” Voor 
een rustig consult met een cliënt of het 
geconcentreerd werken met een groep is 
dat natuurlijk niet bevorderlijk. 
Toen Sjaco hoorde dat zijn buurvrouw 
Esmeralda overwoog te stoppen omdat zij 
naar het oosten van het land wil verhuizen 
was hij er dan ook als de kippen bij om 
met haar in gesprek te gaan. Resultaat: hij 
heeft in overleg met de SON de units 3 en 
4 onder de Marijke Staete overgenomen 
en zet een deel van activiteiten van Move 
with Me voort. “Cliënten die er 
Pilateslessen volgden bijvoorbeeld kunnen 
straks bij ons terecht” belooft hij.  
Inmiddels is de verbouwing in volle gang. 
Sjaco tekende zelf de indeling van zijn 
nieuwe units en realiseert nu een riante 
ruimte voor het personeel, waarin ook 
lezingen kunnen worden gegeven, een 
extra behandelkamer en twee 
onderzoekskamers. “Want we willen ons 

naast het verzorgen van behandelingen ook meer 
gaan richten op diagnostiek.”  
De onderzoekskamers worden dan ook uitgerust 
met moderne apparatuur, waarmee onder andere 
echo’s kunnen worden gemaakt.  
Nog een paar weken doorbijten en dan kan het 
vergrote onderkomen open. Rond 1 mei is de 
bedoeling. Sjaco Jordens beseft dat zijn 
verbouwing best wat overlast heeft gegeven voor 
de bewoners van de Marijke Staete. Er is flink 
gehakt en geboord in de afgelopen weken. 
Reden voor hem en zijn team om bij alle 
appartementen een bloemetje te bezorgen. En 
dat werd zeer gewaardeerd!  
 

 

mailto:riageurts53@gmail.com
http://www.ghz.nl/regiobus
mailto:info@valys.nl
mailto:arjenne.stgkrimpenerwaard@gmail.com
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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 Winco. 
Welbekend bij de meeste lezers want Winco 
Vastgoedbeheer voert al enkele jaren de 
administratie en het beheer uit voor de drie 
gebouwen die eigendom zijn van de SON. 
Iedereen die een appartement of bedrijfsunit 
huurt in De Dertienhuizen, de Rotonde of de 
Marijke Staete krijgt vroeg of laat te maken 
met Winco.  

De nu 27-jarige Sebastiaan Wink begon in 2006 met een administratie- en advieskantoor. In het 
ouderlijk huis richtte hij samen met een broer, vriend en neef een kantoortje in, waar zij de 
boekhouding voor ondernemingen in het Midden en Kleinbedrijf gingen verzorgen. Heel 
kleinschalig allemaal. “We deden het als bijbaantje naast onze studie.” Vader Fred, ook nu nog 
vaak in het bedrijf te vinden, is accountant, keek over de schouders mee en leerde de jongens 
het vak.  
Sebastiaan studeerde HBO accountancy en rondde die af met een afstudeeropdracht waarin hij 
de boeken van een te koop aangeboden bedrijf analyseerde. Tot zijn verrassing kreeg hij de 
gelegenheid dat administratiekantoor over te nemen en in 2011 was hij als 21-jarige ineens 
directeur/eigenaar van een in Krimpen aan den IJssel gevestigd bedrijf met een behoorlijke 
orderportefeuille en personeel in dienst. “Dat was even wennen en vooral hard werken” kijkt hij 
op die eerste periode terug. “Het was een gezond bedrijf, maar de boekhoudmethoden waren 
wel wat verouderd, dus ik heb veel moeten investeren en doen om er een modern kantoor van 
te maken.” Gelukkig bleven de meeste klanten hem trouw en kon hij langzaam maar zeker 
uitbreiden. Naar zo’n 250 ondernemingen inmiddels, voor wie hij de administratie verzorgt en 
die  hij zonodig van (financieel) advies voorziet. “Dat laatste vind ik erg leuk” zegt Sebastiaan. 
“Mijn klanten hebben ieder hun eigen vak en ik help ze bij het op orde krijgen en houden van 
hun financiën. Samen naar passende oplossingen zoeken is mijn missie.” 
Naast bedrijven verzorgt Winco Administratie en Advies ook de administraties van stichtingen 
en in toenemende mate van particulieren. “Het seizoen van de aangifte inkomstenbelasting is 
weer begonnen en brengt zoals ieder jaar veel werk met zich mee.” 
 
In 2014 werd Winco benaderd door de SON met de vraag of zij de administratie van de Stichting 
konden overnemen. Eén van de voorwaarden was dat Winco zou verhuizen naar het complex. 
“Dat zag ik wel zitten. Van een kantoortje in de Stormpolder verhuisden we naar deze prachtige 
zichtlocatie in de Marijke Staete.” Om niet alleen de financiële administratie van de Stichting 
maar ook het beheer van de gebouwen goed te kunnen uitvoeren werd Winco Vastgoedbeheer 
opgericht. De tweede onderneming van Sebastiaan die niet alleen werkt voor de SON maar ook 
andere seniorencomplexen ondersteunt en meerdere Verenigingen van Eigenaren de helpende 
hand biedt bij het waarborgen van de continuïteit en het maken van plannen voor de langere 
termijn. “We zijn er trots op dat we in de gebouwen van de SON nauwelijks nog leegstand 
hebben en veel verbeteringen hebben kunnen realiseren” aldus Sebastiaan.  
 

 

“Plannen voor de toekomst heb ik 
nog genoeg maar voorlopig mag ik 
niet ontevreden zijn. We hebben 
een leuk team, tevreden klanten 
en nieuwe klanten blijven komen. 
 
 
 
v.l.n.r.: 
Dirk Mourik, Patty den Ouden, 
Fred Wink, Sebastiaan Wink

 


