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VAN DE REDACTIE 

 

 
 

De directeur van het bedrijf waar ik vroeger werkte had een 
aardige gewoonte. Als hij een 40-jarige jubilaris moest toespreken 
dook hij in de geschiedenisboeken om tijdens zijn speech een 
soms (te) lange opsomming te geven van hetgeen er in het jaar 
waarin betrokkene in dienst was getreden zoal was gebeurd. Hij 
moest er nog voor naar de bibliotheek, wij “googelen” even en 
weten meteen wat in 1977, het jaar waarin De Dertienhuizen werd 
geopend, het nieuws bepaalde.  

Gebeurtenissen die iedereen die er bij was in dat jaar zich nog wel zal kunnen herinneren 
zijn de treinkaping in De Punt en de gijzeling van schoolkinderen en hun leerkrachten in een 
basisschool in Bovensmilde. Drie weken lang hield het ons aan de buis gekluisterd tot de 
overheid besloot er een einde aan te maken. Zes kapers en twee gijzelaars kwamen daarbij 
om het leven.  
Eerder dat jaar botsten op het vliegveld van Tenerife een KLM-toestel en een Amerikaans 
vliegtuig op elkaar. 583 passagiers en bemanningsleden overleefden de crash niet.  
Na de val van het kabinet Den Uyl in maart werden Tweede Kamerverkiezingen 
uitgeschreven die eind mei plaatsvonden. De PvdA werd de grote winnaar, maar slaagde er 
niet in een kabinet te vormen. Uiteindelijk waren het de heren Van Agt (CDA) en Wiegel 
(VVD) die na 208 formatiedagen een coalitie samenstelden. De slepende formatie van nu is 
dus nog lang geen record! Overigens was het voor het eerst dat de Christelijke partijen KVP, 
CHU en ARP samen als CDA aan de verkiezingen deelnamen. 
In Zuid-Afrika werd mensenrechtenactivist Steve Biko vermoord, in West Duitsland 
werkgeversvoorzitter Hanns Martin Schleyer. Later dat jaar werden leden van de voor die 
laatste daad verantwoordelijke Rote Armee Fraktion in Nederland aangehouden. In Amerika 
werd Jimmy Carter de nieuwe president en overleed Elvis Presley tot verdriet van zijn vele 
fans.  
In de hitlijsten stonden onder meer Boney 
M., Fleetwood Mac, Pussycat en Vader 
Abraham met zijn Smurfenlied. Saturday 
Night Fever was één van de meest 
populaire films dat jaar.  
Internet bestond nog niet dus werd de in 
1977 geïntroduceerde Atari spelcomputer 
razend populair. Die moest op een 
televisie worden aangesloten. 
Het laatste slechte nieuws: het was 
somber weer die zomer en Ajax werd 
landskampioen! 
In dat tijdsbeeld werd in september 1977 
in Krimpen aan de Lek De Dertienhuizen 
geopend. Op de volgende pagina’s leest u 
er meer over. Net als over het feestje dat 
we op 30 juni vierden naar aanleiding van 
het 40-jarig bestaan van het gebouw.  

 

 

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

 
 

In de vorige uitgave heb ik verwachtingen 
gewekt omtrent een melding van het plan van 
QuaWonen om weer een gedeelte van de kern 
van Krimpen aan de Lek te vernieuwen. Ik zal 
proberen om u zo goed mogelijk te informeren. 
Er is in de pers al een en ander gepubliceerd. 
In de eerste plaats heeft de gemeente het 
besluit genomen om nog dit jaar een nieuwe 
start te maken met het bebouwen van de 
Molenweide. In eerste aanleg worden 14 
sociale huurwoningen gebouwd door 
QuaWonen. De verdere uitwerking moet nog 
plaatsvinden.  

Een aanzienlijk aantal oudere wooneenheden wordt gesloopt. Die liggen aan de Visserijstraat 5,7 en 
9, Hoofdstraat 77 t/m 147 (35 flatwoningen), J.v.d.Vondelstraat 31 t/m 101 (eveneens 35 
flatwoningen) en de Kon. Julianastraat 5 t/m 67 (32 duplexwoningen). Voor de ontsluiting van de 
Molenweide zijn al twaalf woningen van dit complex gesloopt. 
Andere woningen worden op korte termijn gerenoveerd. Daaronder alle huurwoningen in de 
Visserijstraat, Zeilmakersstraat, Blokmakersstraat, Scheepmakersstraat, het Nijverheidsplantsoen 
(circa 80 woningen), de Kon. Julianastraat 4 t/m 58 (26 woningen) en J.v.d.Vondelstraat 2 t/m 48 (22 
woningen).  Dit hele renovatieproject moet binnen vijf jaar zijn afgerond. 
Op langere termijn komen de woningen aan de A.Cuijpstraat, J.v.d.Heijdenstraat,  Rembrandtstraat 
en Hoofdstraat 18 t/m 88 aan de beurt om gerenoveerd of gesloopt te worden. 
 
Behalve aan de Molenweide worden nieuwe woningen gebouwd tussen de Hoofdstraat en de 
J.v.d.Vondelstraat. Er wordt gewerkt aan een schetsontwerp met 60 woningen in één complex met lift 
en aandacht voor zorgmogelijkheden. Parkeerplaatsen worden op een andere wijze gesitueerd. Aan 
de Kon. Julianastraat Noord worden nieuwe woningen gebouwd met veel comfort. 
Ons dorp heeft de laatste jaren al een metamorfose ondergaan maar het eind is nog niet in zicht 
gelukkig. Er gebeurt nog veel meer zoals u ziet en dat kunnen we alleen maar toejuichen. 
Vanaf de complexen van de SON aan de Brederodestraat tot de Looierijstraat wordt het één mooi 
geheel waar óf nieuwbouw verrijst of woningen worden gerenoveerd. Het wordt een fraaie aanblik 
vanwege het verdwijnen van veel oude, gedateerde flatwoningen.   
De sloop van de Hoofdstraatflats heeft prioriteit. De bewoners kunnen vanaf januari 2018 aanspraak 
maken op een riante verhuispremie op basis van een Sociaal Plan en zij hebben bij de 
woningtoewijzingen in de hele Krimpenerwaard voorrang bij het vinden van vervangende huisvesting. 
Zij kunnen desgewenst ook terugkeren. De huur van de nieuwbouwwoningen zal ongetwijfeld hoger 
zijn dan de huidige huur maar daar staat tegenover dat zij een uitstekend geïsoleerd huis krijgen met 
minder energielasten en meer comfort middels een lift, alarmering etc. 
 
Bij de renovatie geldt de regel dat de 
huurverhoging nooit meer bedraagt dan één 
zesde gedeelte van de hogere energielasten. 
Bewoners van te renoveren woningen 
behoeven hun woning niet uit tijdens de 
werkzaamheden. 
Wij blijven de ontwikkelingen volgen en hopen 
dat u allen de metamorfose daadwerkelijk kunt 
meemaken. 
 
JanKees Hoftijzer 
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GESLAAGD JUBILEUMFEEST 40 JAAR DERTIENHUIZEN 
 

 
  

Wat een feest op vrijdag 30 juni in de grote 
zaal van de Dertienhuizen en de bijbehorende 
mooie tuin. Er waren 150 mensen aanwezig 
waaronder veel oud bestuurders, 
burgemeester Roel Cazemier met in zijn 
kielzog twee wethouders en mensen die zich 
in die afgelopen periode hebben ingezet voor 
het welzijn van de bewoners.   
De gasten – waaronder uiteraard ook veel 
bewoners – hebben er vanaf het begin een 
gezellig samenzijn van gemaakt en eenieder 
heeft voldoende drankjes en hapjes kunnen 
nemen en daarvan maakte men graag gebruik. 
De salades, barbecuevlees en ijs gingen als 
warme broodjes over de toonbank!  

Voorzitter Hoftijzer heeft een kort welkomstwoord gesproken (zie kader) en wethouder mevrouw Dilia 
Blok had waarderende woorden voor alle activiteiten die worden georganiseerd in de Dertienhuizen. 
Zij memoreerde de moeilijke periode welke de Stichting heeft doorgemaakt en sprak haar vertrouwen 
uit in de mensen die op dit moment aan het roer staan. Het bestuur bestaat sinds kort uit mevrouw 
Joke Polet en de heren De Kievit, Koudstaal, Berk en Hoftijzer. 
De historische vereniging Crempene had een kleine tentoonstelling georganiseerd waardoor de 
bezoekers kennis konden nemen van oude foto’s etc. en het verleden weer ging leven. Deze  
vereniging  huurt een ruimte in de Dertienhuizen en de verwachting is dat er de komende tijd 
meerdere exposities zullen worden gepresenteerd. Enthousiaste bewoners deden het voorstel om 
ieder jaar een barbecue te organiseren waaruit blijkt dat het bijzonder werd gewaardeerd. “We zullen 
zien” beloofde de voorzitter.  
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foto’s: Herman Visser 
 

Welkom dames en heren. Een bijzonder welkom 
aan drie leden van het College van Burgemeester 
en Wethouders. We zijn zeer vereerd met de 
aanwezigheid van Burgemeester Cazemier en de 
wethouders mevrouw Blok en de heer Neven.  
In november 1977 heeft de heer Ferry Brard van 
de provincie de eerste paal geslagen. Hij heeft 
veel gedaan voor de woningbouw in ons dorp.  
40 jaar geleden was iedereen blij met de 
Dertienhuizen en nu zijn we dat nog steeds. Alle 
woningen zijn bezet en er gebeuren veel leuke 
dingen. 43 jaar terug kregen Ouderkerk en 
Lekkerkerk een verzorgingstehuis. Krimpen aan 
de Lek was niet aan de beurt en zou nooit aan de 
beurt komen. Er was geen geld en in de westhoek 
van de Krimpenerwaard waren voldoende 
tehuizen. 
De koppen werden bijeen gestoken en besloten 
werd dan zelf het initiatief te nemen tot het 
bouwen van een voorziening waar men zich veilig 
voelt met alle voorzieningen daarom heen. Wat 
een geweldig gebouw is het geworden. Het staat 
nog steeds kaarsrecht en – kijk om u heen – alles 
ziet er spik en span uit. Daar zijn we trots op. En  
welke activiteiten worden er zoal georganiseerd? 
Noem eens een voorziening die kan wedijveren 
met de Dertienhuizen waar sprake is van biljarten, 
koersballen, jeu de boules, gymnastiek, sjoelen, 
bingospelen, een hobbyruimte voor iedereen, een 
praethuis en een mooie tuin met groenten waar 
iedereen van mee kan eten. Als bestuur nemen 
we de vrijheid dat een uniek concept te noemen. 
Alles nodigt uit om hier te wonen. Gezien de 
ontwikkelingen dat de verzorgingstehuizen 
verdwijnen zijn we extra blij met de Dertienhuizen. 
Trots zijn we ook op de vrijwilligers die ons vanaf 
1977 hebben gesteund. Namen en organisaties 
die zich hebben ingespannen ga ik niet noemen 
want ik doe dan degenen die ik vergeet tekort. Wij 
zijn allen dank verschuldigd. 
De historische vereniging Crempene heeft op 
grote borden veel uit het archief getoverd en voor 
u op borden inzichtelijk gemaakt. Neem er kennis 
van, u zult vele dingen herkennen en dat geeft 
gespreksstof en u vindt dat zeker leuk. De meeste 
aanwezigen zien elkaar niet zoveel meer en dan is 
dit extra leuk. Wat zal de toekomst ons brengen? 
Het bestuur staat voor een grote uitdaging. 
Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen, dat standpunt zal niet meer 
veranderen. Wij hopen hiervoor een oplossing te 
vinden. 
Tegen de vrijwilligers wil ik zeggen, blijf ons 
alstublieft steunen en tegen degenen die twijfelen 
zeg ik:  kom alstublieft onze gelederen versterken. 
De bedoeling is dat u blijft eten en drinken. Het 
bestuur wenst u veel plezier en we spreken elkaar 
nog. 
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WAAROM DE DERTIENHUIZEN DE DERTIENHUIZEN HEET 
 
Op de plek waar nu De Dertienhuizen staat liep tot medio jaren 70 de Landzichtstraat. Een straatnaam 
die na de sloop van de toenmalige bebouwing uit het stratenboek van Krimpen aan de Lek werd 
geschrapt. Aan die Landzichtstraat lagen dertien kleine arbeiderswoningen die niet meer aan de eisen 
des tijds voldeden en afgebroken werden. In de volksmond werd dat rijtje woningen “de dertien huizen” 
genoemd. Het waarom laat zich raden.  
Besloten werd op de vrijgekomen plek een dienstencentrum voor ouderen te bouwen en aan de 
inwoners van het dorp werd gevraagd daarvoor een passende naam te verzinnen. “De inzender van de 
naam was de heer P.A. Klapwijk die bij zijn keuze gedacht heeft aan de plaats van het gebouw” aldus 
de Havenloods van 2 februari 1977.  
 

 
 

 
 
 

DE OPENING VAN DE DERTIENHUIZEN 
 
In De IJssel- en Lekstreek van woensdag 5 
oktober 1977 wordt uitvoerig verslag gedaan 
van de opening van De Dertienhuizen, 
wooncentrum voor bejaarden van de Stichting 
Bejaardenvoorzieningen op vrijdag 30 
september. “Een wooncentrum dat de toets der 
kritiek in alle opzichten kan doorstaan” schrijft 
de krant over het gebouw dat bestaat uit vier 
woonlagen met in totaal 65 2- en 3-
persoonswoningen elk met een eigen keuken, 
centrale verwarming, dubbel glas, een 
telefoonaansluiting en een centrale antenne. 
“Wat opvalt is de prachtig gelegen 
recreatiezaal, die voor velerlei doeleinden 
gebruikt kan worden.”  
Om zoveel mogelijk instanties en inwoners van 
Krimpen aan de Lek in de gelegenheid te 
stellen kennis te maken met het gebouw had 
het stichtingsbestuur een hele dag uitgetrokken 
voor het openingsfeest. ’s Morgens kwamen de 
bewoners bijeen in de recreatiezaal voor koffie 
met iets erbij, waarna de voorzitster van de 
Stichting, mejuffrouw Drs. P.C. van Halewijn, 
terugblikte op de totstandkoming van het 
wooncentrum. “Geen eenvoudige opgave”, 
merkte ze op, “want hogere instanties zoals de 
provincie vonden dat er in de Krimpenerwaard 
al genoeg voorzieningen voor bejaarden 
waren.” De gemeente en de stichting zetten 
door en kozen niet voor een bejaardentehuis 

met dagelijkse zorg maar voor een wooncentrum, 
waarin de bewoners zelfstandig konden wonen en 
gebruik konden maken van allerlei voorzieningen.  
In de hal onthulde de oudste bewoner, de 90-jarige 
heer J. Gorree het wandkleed dat werd vervaardigd 
door 35 vrouwen, lid van drie plaatselijke 
vrouwenorganisaties: de Plattelandsvrouwen, de 
Christelijke vrouwen en de Rooie vrouwen. De 
bewoners schonken het stichtingsbestuur vervolgens 
een bedrag van 350,- gulden om een passend 
geschenk te kopen. ’s Middags kwamen de kinderen 
van de hoogste klassen namens het 
gemeentebestuur een bloemetje aanbieden en 
beloofde wethouder K. Groenendijk de inrichting van 
de binnentuin te zullen bekostigen. Daarna volgde 
een druk bezochte receptie. In de avonduren was er 
nog een Open Huis en bracht Crescendo een 
serenade. ”Pas om tien uur keerde de rust weer” 
besloot de verslaggever. 
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DE BOUW VAN DE DERTIENHUIZEN WAS EEN ZAAK VAN LANGE ADEM 
 
Archiefbeheerder Elsa Moerkerken en haar echtgenoot Gijs doken in het archief van de historische 
vereniging Crempene en vonden veel foto’s, documenten en krantenartikelen over de totstandkoming van 
De Dertienhuizen. Ze maakten er een mooie expositie van die tijdens het jubileumfeest door velen werd 
bekeken en bewonderd.  
Al in 1971 lezen we in het Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht (de Schoonhovense Krant) dat het 
gemeentebestuur streeft naar het verwezenlijken van een dienstencentrum aan de Rijnstraat in combinatie 
met de bouw van nog meer bejaardenwoningen. De Stichting Bejaardenvoorzieningen werd in 1974 
opgericht met daarin vertegenwoordigers van de gemeente, het kerkelijk en het maatschappelijk leven. De 
provincie en het rijk werken niet mee. “Er zijn immers voldoende voorzieningen om als het nodig is te 
verhuizen naar omliggende gemeenten zoals Lekkerkerk of Krimpen aan den IJssel”. De Stichting liet het 
er niet bij zitten, want veel oudere Krimpenaren wilden graag in hun eigen dorp blijven wonen. 
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 een tandarts, maatschappelijk werk, maaltijdverzorging en ruimten voor gezamenlijke 
activiteiten om de saamhorigheid te vergroten. 
 
Toen dat idee eenmaal 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.  
 
 

  
 
Er werden een architect en een aannemer gevonden en in november 1975 werd de eerste paal 
geslagen. In maart 1977 was het gebouw zover klaar dat de woningen konden worden toegewezen. 
Echtparen en alleenstaanden die in Krimpen woonden kregen voorrang boven senioren uit de streek. 
Een eis was dat de bejaarden nog zelfstandig konden wonen, want de Dertienhuizen werd een 
wooncentrum, geen dienstencentrum. Om waar nodig toch hulp te kunnen bieden werd een 
huismeester aangesteld, hielden artsen, pedicure en wijkverpleegsters regelmatig spreekuur en 
werden gezinsverzorging en maatschappelijk werk in het complex ondergebracht. Later kwamen daar 
het gemeenteloket en de politie bij.  
Van de recreatiezaal werd al snel gebruik gemaakt voor allerlei ontmoetingen. Nog voor de officiële 
opening ontmoetten inwoners uit Krimpen en Eschenstruth elkaar in De Dertienhuizen. Samen koffie 
drinken werd een meerdere keren per week terugkerende bezigheid die tot op de dag van vandaag 
voortduurt.  
In de loop der jaren kwamen en gingen bewoners, instellingen en activiteiten. Maar één ding is 
gebleven: De Dertienhuizen voorziet nog steeds in een behoefte van mensen die zelfstandig met 
gevoel voor veiligheid en geborgenheid willen wonen. Daar zijn we als SON maar wat trots op!  
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FOTO MARIJKESCHOOL GEVONDEN 
 
In de zoektocht naar materiaal voor de 
expositie ter gelegenheid van 40 jaar De 
Dertienhuizen kwam Elsa Moerkerken van de 
historische vereniging Crempene dan toch een 
foto tegen van de Prinses Marijkeschool, die 
stond op de plek waar nu de Marijke Staete 
staat, op de hoek van de Hoofdstraat en de 
Jacob Catsstraat. Het gebouw is oorspronkelijk 
in gebruik genomen als kleuterschool. Nadat 
die was gefuseerd met de Floraschool tot 
basisschool, nam de Openbare Bibliotheek er 
haar intrek. 
Met het opduiken van dit plaatje is ons doel 
bereikt. We bezitten nu foto’s van alle 
bouwwerken die voorheen op de plaats van 
onze gebouwen hebben gestaan. Van de 
dertien huizen, van De Rotonde, van het 
gemeentekantoor met politiepost en 

kinderdagverblijf en nu dus ook van de Prinses 
Marijkeschool. Als het lukt maken we er een 
vergroting van, die in de hal van het gebouw 
komt te hangen.  

 

 

 

OPEN EETTAFEL 
  
De Open Eettafel in de recreatiezaal van De Dertienhuizen staat deze maand in het teken van het 
Zomerbuffet. Bedoeld voor iedereen die zin heeft om in de zomermaanden waarin vrienden en familie 
wellicht op vakantie zijn, eens gezellig met anderen aan te schuiven voor een feestelijke maaltijd.  
De eerstvolgende Open Eettafel vindt plaats op dinsdag 25 juli van 12.00 tot 14.00 uur. Op het menu 
staan een lekker kommetje soep vooraf,  runder- en zalmsalade met stokbrood en kruidenboter,  
aardappelpartjes en -puree met boontjes en wokgroentes, warm vlees en gehaktballetjes. Toe een 
smakelijke bavaroispudding. De kosten bedragen slechts € 7,50, exclusief drankjes.  
U kunt zich aanmelden voor dit zomerbuffet (tot uiterlijk één week van tevoren!) bij Anne den Boon 
aan de balie van De Dertienhuizen of via Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek, tel.: 0180-522045 
(tussen 9.00 en 12.00 uur), Email: info@stichtingwon.nl.  
  

 
 

PRAETHUIS EVEN ZONDER KOFFIE EN THEE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ook tijdens de vakantiemaanden is ’t Praethuis 
gewoon open. Bewoners en bezoekers die aan 
de leestafel in de hal van De Dertienhuizen 
willen aanschuiven voor een praatje pot of een 
spelletje zijn iedere middag van harte welkom. 
Alleen ontbreekt het in de maanden juli en 
augustus aan vrijwilligers die koffie en thee 
kunnen schenken. Vanwege de vakanties 
bleek het ondoenlijk een sluitend rooster 
samen te stellen. Dus wie aanschuift mag 
gerust zelf een natje en een droogje 
meebrengen. Overigens zou uitbreiding van 
het aantal vrijwilligers voor deze activiteit 
welkom zijn. Aanmelden kan bij Anne den 
Boon aan de balie van De Dertienhuizen. 

mailto:info@stichtingwon.nl
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SENIOREN EN VEILIGHEID 
 
In de week waarin een stel criminelen tot forse gevangenisstraffen werd veroordeeld na inbraken in 
meerdere appartementen in De Dertienhuizen en op andere locaties in de regio, organiseerde de 
gemeente Krimpenerwaard en de politie Hollands-Midden een voorlichtingsbijeenkomst voor alle 
bewoners van de SON-complexen over veiligheid.  
 
In de vorm van een bingo-spel waarin de 
getallen waren verruild voor 
veiligheidssymbolen, vertelden wijkagenten 
Janneke van Staveren en Marjan Veldhuizen en 
Marjan van Dorp en Jurjen de Jong, beiden 
werkzaam bij de afdeling Openbare orde en 
veiligheid van de gemeente uitvoerig over de 
maatregelen die ouderen zelf kunnen nemen om 
hun gevoel van veiligheid in hun woning en 
woonomgeving te versterken. “Geen nieuwe 
dingen allemaal, maar wel goed om alle 
valkuilen weer eens op een rijtje te hebben”, 
vonden de aanwezigen, die met velen op de 
bijeenkomst waren afgekomen en gretig gebruik 
maakten van de mogelijkheid vragen te stellen. 
De voorbeelden van kwaadwillenden die 
aanbellen en met een smoesje proberen binnen 
te komen, bezorgden menigeen kippenvel. 

“Nooit zomaar opendoen voor een vreemde” 
luidde het dringende advies.  
 

 

 

RABOBANK MAAKT NIEUW BILJARTLAKEN MOGELIJK 
 

 

 
 

Biljartvereniging De Dertienhuizen kreeg uit 
handen van Eline Seton van de Rabobank 
Krimpenerwaard een cheque aangeboden ter 
waarde van €1.000,-.  
Het biljart waarop door de leden vrijwel dagelijks 
gespeeld wordt, was toe aan een nieuw laken. 
Geld daarvoor ontbrak de vereniging en dus 
besloot het bestuur een beroep te doen op het 
Stimuleringsfonds van de bank. Niet tevergeefs 
dus en de biljarters zijn reuze in hun sas met de 
cheque. Het laken wordt binnenkort besteld 
zodat de spelers in het nieuw aan het volgende 
seizoen kunnen beginnen. Biljartvereniging De 
Dertienhuizen organiseert een onderlinge 
competitie en neemt met meerdere teams deel 
aan regionale competities.  

BEWONERSCOMMISSIE DERTIENHUIZEN HEFT ZICHZELF OP 
 

Slechts één agendapunt telde de vergadering 
van de bewonerscommissie van De 
Dertienhuizen op 12 juli. Een voorstel van 
voorzitter Bertus Mourik om de commissie op te 
heffen werd met algemene stemmen 
aangenomen omdat de leden “geen positieve 
beleving meer konden vinden”. Het huidige 
bestuur en Winco vastgoedbeheer pakken 
vragen en opmerkingen goed op, maar gaan 

toch proberen weer invulling te geven aan een 
vorm van inspraak door de bewoners.  

.  


