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Sommige mensen kijken reikhalzend uit naar de datum waarop zij de deur van hun 
werkgever definitief achter zich dicht kunnen trekken. Die hebben de laatste jaren 
van hun werkzame leven met tegenzin ingevuld. Ze zagen de onderlinge 
verhoudingen op de werkvloer sterk veranderen, werden geconfronteerd met nieuwe 
technieken waardoor hun eigen kennis en ervaring tekort schoot, konden het tempo 
niet meer bijbenen, werden door jonge collega’s ingehaald of kregen te maken met 
reorganisaties, ontslagronden of bedrijfssluitingen waardoor zij op zoek moesten 
naar ander werk. Die mensen zijn blij als de afscheidsreceptie (als die er al is) achter 
de rug is en beginnen aan een nieuw leven waarin zij zelf hun tijd kunnen indelen en 
kunnen doen en laten wat ze zelf willen. Mits de financiële situatie dat toestaat 
natuurlijk, want niet iedereen heeft een pensioen dat een Zwitserlevengevoel 
oproept. 

Anderen zien de pensioengerechtigde leeftijd met pijn in het hart naderen. Die hebben het nog altijd naar hun 
zin in hun werk, kunnen nog prima meekomen met de jongere generaties, blijven bij in hun vakgebied en delen 
hun kennis en jarenlange ervaring graag met anderen. Ze genieten nog steeds van de contacten met collega’s, 
klanten en vakgenoten. Als dat plotseling stopt dreigen zij in een gat te vallen, waarin een overvloed aan vrije 
tijd helemaal niet zo leuk is. Gelukkig vinden de meesten hun weg wel weer in één of andere vorm van 
vrijwilligerswerk, gaan wat vaker sporten, reizen, eindelijk die boeken lezen waar ze nooit aan toekwamen of 
leggen nieuwe contacten in hun omgeving. Maar feit blijft dat zij hun vakkennis en ervaring niet meer zo vaak 
kunnen inzetten. 
 
Voor die groep heeft een aantal gepensioneerden in de regio onlangs een stichting opgericht. De Stichting 
Senioren Voorhanden, die zich ten doel stelt om bedrijven, instellingen en zzp’ers die tijdelijk behoefte hebben 
aan extra menskracht in contact te brengen met senioren die niet alleen kennis en ervaring hebben met het 
werk dat gedaan moet worden, maar het ook leuk vinden waar nodig bij te springen. De stichting doet niet 
anders dan vraag en aanbod bij elkaar brengen, waarna de betrokkenen zelf onderlinge afspraken maken. 
Senioren Voorhanden is geen uitzendbureau. Een werkgever die zich meldt omschrijft waar hij naar op zoek is 
en de stichting duikt in de databank om te zien of een geschikte kandidaat voorhanden is. Vervolgens worden 
zij met elkaar in contact gebracht en gaan met elkaar in gesprek.  
Het gaat altijd om tijdelijk werk, voor één of meer dagen per week, voor korte of langere tijd en in alle sectoren 
in onze samenleving zoals de zorg, het onderwijs, administratie en automatisering, de bouw, productie en 
logistiek of commerciële functies. Wie het leuk vindt zijn of haar ervaring in welk vakgebied dan ook opnieuw te 
willen inzetten is welkom. In veel bedrijfstakken is een tekort aan geschikte krachten en dan zijn helpende 
handen vaak meer dan welkom. Denk aan een gepensioneerde onderwijskracht bijvoorbeeld, die nog wel een 
dag in de week voor de klas wil staan, een verpleegkundige die nog graag (nacht)diensten wil draaien, een 
boekhouder die een deel van de financiële administratie wel wil verzorgen of een constructeur die een ontwerp 
graag verder wil uitwerken. Alles is mogelijk.  
Geïnteresseerd? Mail naar seniorenvoorhanden@gmail.com of bel naar 06-10059976.  
 

  

http://www.sonhuizen.nl/
mailto:info@winco-vastgoedbeheer.nl
mailto:seniorenvoorhanden@gmail.com
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KEES DE KIEVIT NEEMT AFSCHEID VAN HET SON-BESTUUR 
 
“Zes jaar heb ik met veel plezier zitting gehad in het bestuur van de SON” kijkt Kees de Kievit terug op 
de afgelopen jaren. Toen hij ervoor werd benaderd was er nog een Dagelijks bestuur en een Algemeen 
bestuur. In het Dagelijks bestuur zaten onder meer Atie van den Broek, Annie Hartog en Arie van 
Leeuwen. Zij speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van De Rotonde en de Marijke Staete. 
Het Algemeen bestuur kwam twee keer per jaar bijeen om over de schouders van het DB mee te kijken, 
mee te denken en waar nodig bij te sturen. Kees nam aanvankelijk plaats in het Algemeen bestuur. 
Toen dat een jaar of vijf geleden werd opgeheven, verhuisde hij naar het Dagelijks bestuur, waar hij de 
laatste vier jaar de functie van secretaris vervulde. In “zijn tijd” lag de nadruk op het omlaag brengen van 
de leegstand in de gebouwen. Een project waar veel energie in werd gestoken. Met succes, want 
inmiddels zijn alle appartementen en bedrijfsruimten verhuurd.  
 
“Het is mooi om je in te zetten voor een 
maatschappelijk doel”, verklaarde Kees de 
Kievit zijn enthousiasme in een artikel in Het 
Kontakt in maart 2014. “Dat zouden best meer 
mensen mogen doen.”  
De beloning vond hij in de sociale contacten die 
hij onderhield met bewoners en vrijwilligers. 
“Voor de dames en heren die zorgen dat er in 
ons complex altijd wat te doen is heb ik enorm 
veel respect.”  
Kees is dan ook zeker van plan zo nu en dan 
aan te schuiven bij de activiteiten die worden 
georganiseerd. “Even bijpraten met al die 
mensen die ik de afgelopen jaren heb leren 
kennen.” Vanaf deze plek wenst Kees de Kievit 
zijn medebestuurders en anderen die bij de 
SON zijn betrokken veel succes toe.  
 

 

 

MARIELLE HAKVOORT NIEUW IN HET SON-BESTUUR 
 
Het vertrek van Kees valt min of meer samen met de komst van Marielle Hakvoort. Zij heeft een functie 
in de zorg waardoor zij goed op de hoogte is van de behoeften van senioren. Misschien wel net zo 
belangrijk: zij heeft een paar jaar in De Dertienhuizen gewoond en kent de gang van zaken in ons 
complex van binnenuit.  
Gelegenheid voor een nadere kennismaking in deze nieuwsbrief was er nog niet, dus die houdt u tegoed 
in het volgende nummer.  
Met de komst van Marielle is het bestuur in ieder geval weer op sterkte. Of zij de functie van Kees de 
Kievit als secretaris gaat vervullen is nog niet besloten. Zij trekt in het Dagelijks Bestuur op met Johan 
Koutstaal (interim-voorzitter) en penningmeester Jan Berk.  
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WIE HELPT ONS MET INZAMELEN VAN OUD PAPIER? 

Voorheen stimuleerde de gemeente de activiteiten voor senioren met een financiële bijdrage. Dat is al 
meerdere jaren niet meer het geval en sindsdien is de Stichting Senior Activiteiten De Dertienhuizen 
aangewezen op eigen middelen. Het inzamelen van oud papier was en is een belangrijke bron van 
inkomsten gebleken om daarmee bijeenkomsten en activititeiten in de recreatiezaal mogelijk te maken.  

Het inzamelen en stapelen van het papier wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers. Met een eigen 
bestelwagen wordt het oud papier iedere week opgehaald in onze wooncomplexen, in de Waterpoort en 
bij enkele vaste adressen zoals de huisartsenpraktijk en het Cultuurhuis. Vervolgens wordt het materiaal 
gestapeld in de papiercontainer die bij sporthal De Walvis staat. Daar kunnen mensen hun papier 
overigens ook zelf afleveren. De container is zes dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur open.  

Helaas zijn onlangs twee van onze vrijwilligers overleden en hebben anderen last van lichamelijke 
beperkingen waardoor het werk te zwaar dreigt te worden. Tijd dus voor wat vers bloed in de gelederen 
want als er geen papier meer wordt ingezameld lopen de inkomsten terug en dreigt het organiseren van 
activiteiten voor senioren in gevaar te komen. De vraag is duidelijk: wie komt het team versterken en wil 
iedere maandag helpen om het verzamelde papier naar de container te transporteren en daar te 
verstouwen? Belangstellenden kunnen zich melden bij Goris Koen via 06-47571471. Wij rekenen op u! 

  

ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE WEKEN 

 De activiteitencommissie organiseert op woensdag 3 april een gezellige Bingo-middag in de 

recreatiezaal van De Dertienhuizen. Aanvang 14.00 uur. Niet-leden zijn welkom en betalen € 2,50.  

 Op dinsdag 9 april is er een Open Eettafel voor senioren met russisch ei, fricandeau en 

chipolatapudding op het menu. Aanvang 12.00 uur in de recreatiezaal van De Dertienhuizen. 
Aanmelden kan tot 6 april bij Corrie van Broekhoven, iedere dinsdag en donderdag vanaf 14.00 uur of 
telefonisch via 06-21590200.  

 De seniorenmiddag op donderdag 11 april in ’t Voorhof wordt ditmaal gevuld met een lezing door ds. 
Anja van Alphen uit Haastrecht over een reis die zij maakte door Israël en Jordanië. Aanvang 14.00 uur.  
Wie vervoer nodig heeft kan contact opnemen met Dicky Bremmer via 0180-510480.  

 Geertje Brand, die iedere twee weken als gastvrouw optreedt in het Praethuys in De Dertienhuizen, heeft 
bij zo’n gelegenheid al meermalen haar accordeon meegenomen en bespeeld. De aanwezigen waardeerden 
dat zeer en dat bracht Geertje er toe het eens wat groter aan te pakken. Op vrijdag 10 mei organiseert zij in 
de recreatiezaal een accordeonconcert waaraan zeven “Krimpense accordeonisten” gaan deelnemen. “We 
gaan bekende, gezellige, oude en nieuwe liedjes voor u spelen” belooft ze. Iedereen is welkom en mag 
meezingen. Aanvang 15.30 uur, toegang vrij .  
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De historische vereniging Crempene, opgericht in 2000, beijvert zich om de geschiedenis van onze 
dorpskern levend te houden. Onder meer door het uitgeven van boekjes, het organiseren van 
tentoonstellingen en excursies, plaatsing van historische objecten en bezienswaardigheden en het 
geven van lezingen. In De Dertienhuizen beschikt de vereniging over een archiefruimte, waarin veel 
historisch materiaal is terug te vinden. Als de deur open staat bent u welkom! Meestal op 
donderdagmorgen tussen 10.30 en 12.30 uur. Ook voor het beschikbaar stellen van foto’s, dia’s en 
dergelijke. Crempene verzorgt ieder kwartaal een bijdrage aan deze Nieuwsbrief over een interessant 
onderwerp uit het rijke verleden van Krimpen aan de Lek. Kijk voor meer informatie op 
www.historischeverenigingcrempene.nl.  
 

KONINKLIJKE HERDENKINGSBOMEN IN KRIMPEN AAN DE LEK 

Tegenover de ingang van De Dertienhuizen staat een speciale boom, de Koningsboom. Er zijn in de 
loop der jaren meer koninklijke bomen ter herinnering geplant in Krimpen aan de Lek. Het was een 
gebruik om bij bijzondere gelegenheden een boom te planten. Meestal zijn het lindebomen, omdat deze 
bomen een niet te groot wortelstelsel hebben. Daardoor zijn ze makkelijker te verplaatsen als dit nodig 
is.  

Wilhelminaboom 1898 aan de Dorpsstraat 

Toen prinses Wilhelmina op 6 september 1898 koningin werd, werden de eerste koningslindes geplant. 
Ze werden toen voor die gelegenheid speciaal gekweekt. De Wilhelminaboom stond voor het oude 
gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Het dijkgedeelte werd het Wilhelminaplein genoemd. Er werd een 
aluminium koker mee begraven met een oorkonde, waar op de namen van veel vooraanstaande 
Krimpenaren en het gemeentebestuur hun handtekeningen geplaatst hadden. Er stond een 
smeedijzeren hek met koperen afbeelding van Koningin Wilhelmina en het jaartal 1898 om de boom. 
Tijdens de tweede wereldoorlog werd het hek weggehaald en opgeborgen in een oude schuur op het 
terrein van een scheepwerf. Na de oorlog is men op zoek gegaan naar het hekwerk, maar het is niet 
meer teruggevonden. Door toenemende verkeersdrukte en dijkverhoging is de Wilhelminaboom 
verhuisd naar het Nijverheidsplantsoen. Daar is de boom ten slotte doodgegaan. De herinnering aan de 
boom, de oorkonde, wordt bewaard in het Streekarchief Midden-Holland in Gouda. 
 
Julianaboom 1937 in de Schoolstraat bij de Ireneschool 

Ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard, 13 januari 1937, werd er weer 
een boom geplant. Bij deze boom werd ook een oorkonde begraven. De boom is er niet meer. De 
oorkonde wordt bewaard in het streekarchief, maar heeft veel te lijden gehad. De tekst lijkt veel op de 
tekst op de oorkonde van de Wilhelminaboom. 
 
Beatrixboom 1988 eerst aan de Dorpsstraat 

Tegenover het voormalige gemeentehuis Dorpsstraat 7 is in 1988 een boom geplant ter gelegenheid 
van de vijftigste verjaardag van koningin Beatrix. Deze boom is in 2013 omgezaagd, maar er is een 
nieuwe boom geplant in het Eschenstruthplantsoen. 
 
Amaliaboom 2004 bij Straat Davis 

In 2004 zijn er in 250 gemeenten in ons land speciaal opgekweekte koningslinden geplant. De 
koningslinde herinnert aan de geboorte op 7 december 2003 van Catharina-Amalia Beatrix Carmen 
Victoria, roepnaam Amalia. Deze linde staat op een grasveld bij Straat Davis. 
 
Koningsboom 2013 tegenover de ingang van De Dertienhuizen 

In april 2013 werd in elk van de 408 Nederlandse gemeenten een koningsboom geplant ter gelegenheid 
van de troonswisseling. Het plan was een initiatief van de Stichting Nationale Boomfeestdag. De boom is 
een herinnering aan de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013. Ook is in de straat 
een speciale tegel geplaatst met een afbeelding van het koningspaar.  

http://www.historischeverenigingcrempene.nl/
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NIEUWTJES VAN DE BEHEERDER 

           

>> Bestuursleden van de SON en medewerkers van Winco hebben in februari weer een 

herhalingscursus reanimatie met behup van een AED gevolgd, verzorgd door de EHBO-afdeling 
Krimpen aan de Lek. Een nuttige avond, waarbij zij opnieuw hebben geleerd hoe zij in geval van een 
hartstilstand snel en doelmatig kunnen optreden. 
 
>> Naar aanleiding van die bijeenkomst meldde een bewoonster dat zij in zo’n geval helemaal niet 

gereanimeerd wil worden en vroeg hoe ze dat moest regelen. “Bespreek dat met uw huisarts” luidde het 
advies. Die kan uw wens in de vorm van een niet-reanimerenverklaring opnemen in uw medisch dossier, 
waarna uw wens wordt doorgegeven aan specialisten in het ziekenhuis en hulpverleners. Wilt u 
helemaal zeker zijn dan kan via de huisarts een niet-reanimerenpenning worden aangeschaft, die u 
zichtbaar kunt dragen. Licht zelf altijd familieleden en buren in over uw besluit.  
 
>> De heer en mevrouw Snel die sinds kort in De 

Dertienhuizen wonen, kwamen in hun oude schuur 
een bandschuurmachine tegen die een plekje heeft 
gekregen in de hobbyruimte van De Dertienhuizen. 
Iedereen die er wel eens klust mag hem gebruiken. 
Wel zelf schuurpapier meenemen! 
  
>> Iedere huurwoning wordt bij aanvang in goede staat en zonder gebreken opgeleverd aan de nieuwe 
huurder. Als gedurende de huurperiode schade ontstaat dan komt het herstellen ervan op grond van de 
wet voor rekening van de huurder. Denk bijvoorbeeld aan de schade die ontstaat als u een te hete pan 
op het aanrechtblad zet. Bewoners die hoge kosten ten gevolge van zo’n ongelukje willen voorkomen 
doen er goed aan na te kijken of zij daar voldoende voor zijn verzekerd.  

 

 
>> De recreatiezaal is voorzien van een nieuwe 
laminaatvloer. Ziet er prachtig uit en zal 
ongetwijfeld in de smaak vallen bij de deelnemers 
aan de danslessen die op maandagmiddag door 
Wim Huitema worden gegeven.  
Het volgende project in de zaal wordt het 
vervangen van de bestaande verlichting door LED-
lampen die tegen veel lagere kosten een warm 
licht verspreiden. “Een investering die zich in twee 
jaar terugverdient.” 

 
>> Het speelterras tussen de Rotonde en de Marijke Staete wordt voorzien van zonneschermen zodat 
de kinderen van de dagopvang en de peuterspeelzaal er bij zonnig weer kunnen spelen zonder zich 
meteen met zonnebrandcrème factor 50 te hoeven insmeren.  
 
>> Vrijkomende appartementen in De Dertienhuizen worden niet altijd meteen weer verhuurd. 55+ 

woningen zijn weer wat minder populair dan in het recente verleden. In een algemene advertentie op 
Funda, de website voor woningzoekenden, wordt een advertentie geplaatst om gegadigden te prikkelen 
zich in te schrijven.  
 
>> Het Krimpense installatiebedrijf Mijnlieff is gestopt met het onderhoud aan CV-ketels in woningen om 

zich meer op grote projecten te kunnen richten. Het onderhoud aan de ketels in de Marijke Staete en in 
de Rotonde is nu gegund aan Installatiebedrijf Vonk in Gouda. Vanaf deze zomer zullen monteurs van 
Vonk uw ketel komen nakijken.  

Winco Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken in ons complex en huismeester Dirk Mourik regelt over het 
algemeen de dingen die gebeuren moeten om de gebouwen in goede 
staat en prettig bewoonbaar te houden.  

Dirk heeft altijd wel een paar nieuwtjes te melden: 
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STEUN.MIDDEN-HOLLAND ALS STERVEN NABIJ IS  
 

 
 

“Sterven is geen onderwerp waar we graag over 
nadenken, laat staan over praten” begint Marijke 
Wink haar verhaal. Toch krijgen we er allemaal 
mee te maken. Naarmate we ouder worden 
overlijden dierbaren om ons heen en eens worden 
we er zelf mee geconfronteerd. Daar is geen 
ontkomen aan. 
Toch zitten we allemaal met vragen, zeker als het 
stervensproces ten gevolge van ziekte lang duurt. 
Dan wordt de laatste periode van het leven vaak in 
en om het bed doorgebracht en dat vraagt veel 
aandacht en geregel van naasten.  

“Hier kunnen wij als hospice-vrijwilliger een dienst bewijzen” vertelt Marijke. “Niet om medische bijstand 
te verlenen en ook niet om de dagelijkse zorg op ons te nemen, dat laten wij graag aan artsen en 
verpleegkundigen over. Wij zijn er simpelweg om er te zijn. Om een praatje te maken, om in te gaan op 
levensvragen, om samen terug te kijken op het bijna voorbije leven, om samen een spelletje of iets 
gezelligs te doen of als het nog kan een ommetje te maken.”  
Alleen patiënten die van hun arts een terminaalindicatie hebben gekregen komen in aanmerking. 
Terminaalindicatie betekent dat de betrokkene te horen heeft gekregen dat hij of zij nog maar enkele 
weken of maanden te leven heeft, dat het sterven nabij is. Afhankelijk van de thuissituatie kan de cliënt 
er voor kiezen thuis te blijven of te worden opgenomen in één van de twee hospices die Steun.Midden-
Holland in de regio beheert. In Gouda en Waddinxveen zijn kleinschalige gebouwen, waarin een “bijna 
thuis” situatie wordt gecreëerd. Iedereen die er verblijft beschikt over een eigen kamer met badkamer, 
kan onbeperkt familieleden en vrienden ontvangen, wordt medisch begeleid en krijgt alle nodige zorg. 
Alle vrijwilligers zijn gedegen opgeleid en moeten hebben kunnen aantonen dat ze evenwichtig in het 
leven staan en kunnen omgaan met ernstig ziek zijn en sterven.  
“Geen gemakkelijk onderwerp” erkent Marijke, die namens Steun.Midden-Holland in Krimpen aan de 
Lek en Lekkerkerk ook als contactpersoon naar allerlei instanties fungeert. “Daarover wil ik mensen die 
er meer over willen weten, graag informeren.” Dat doet zij op meerdere manieren, ook binnen onze 
gebouwen. Iedere eerste dinsdag van de maand is Marijke tussen 11.30 en 12.30 uur te vinden in de hal 
van De Dertienhuizen, waar ze iedereen met vragen over stervensbegeleiding graag te woord staat. “Als 
het om privé aangelegenheden gaat, gaan we vanzelfsprekend even in een aparte ruimte zitten” belooft 
ze.  
 

10-JARIG BESTAAN JORDENS FYSIO MEDISCH CENTRUM 

In 2009 kwam de wens van Sjaco Jordens uit om een eigen praktijk te starten. Jordens Fysio en 

Manuele Therapie was een feit. Sjaco begon met een unit van 196 m2. Na een paar weken kwam er al 

een manueel therapeute hem versterken in verband met de toenemende vraag naar fysio en manuele 
therapie. Sjaco vertelt: “De praktijkruimte bestond uit een wachtkamer, twee behandelkamers en een 

oefenzaal. De sfeer was vanaf het begin warm en persoonlijk. Ook waren er plannen voor 

samenwerking met meerdere disciplines.”  

Nu, tien jaar later is de praktijk uitgegroeid tot 

een Fysio Medisch Centrum van 503 m2 

bestaande uit onder andere twaalf 

behandelkamers, een huurkamer, kantoor, 

kantine en een grote oefenzaal met een aparte 

pilates/yoga ruimte. Het vaste team is 

uitgegroeid tot 23 medewerkers en maar liefst 

14 huurders! 

Op dit moment zijn de activiteiten rondom het 

10-jarig bestaan nog niet helemaal rond. Houdt 

daarom het prikbord in de hal in de gaten voor 

acties en een open dag dit jaar! 
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ZO VADER, ZO ZOON 
 

 
 
Het is inmiddels 25 jaar geleden dat Peter en Marjan Schaper hun winkel in brood en banket overdeden 
aan bakker Casteleijn. In de vier jaar ervoor waren ze bijna dag en nacht te vinden in bakkerij Het      
Hoekpunt. Hun zaak op winkelcentrum ’t Carillon was populair onder de Krimpense bevolking. Dat 
succes had zijn prijs, want Peter en Marjan kwamen nauwelijks aan iets anders toe dan aan werken in 
de bakkerij en in de winkel. Ze besloten het iets rustiger aan te gaan doen en begonnen in Ouderkerk 
aan den IJssel De Berekuil. Aanvankelijk een klein winkeltje aan de Kalverstraat waar ze in een interieur 
in de stijl van Anton Pieck snoepwaren zoals zuurstokken, trekdrop en andere zoete lekkernijen 
verkochten. Maar als snel kriebelde het weer en terwijl Marjan cadeauartikelen in het assortiment opnam 
legde Peter zich toe op het maken van bonbons en andere producten van chocolade. Vooral de 
eigengemaakte geschenken van chocolade en marsepein werden razend populair. Klanten uit 
Ouderkerk en wijde omgeving bestellen tot op de dag van vandaag een toepasselijke creatie ter 
gelegenheid van een verjaardag, jubileum of huwelijksfeest. De cliënt kan kiezen uit een breed 
assortiment of komt zelf met een idee en Peter maakt er iets moois van.  
De bonbons vinden eveneens gretig aftrek. Medewerker Gerben deed meermalen mee aan 
internationale wedstrijden en viel met zijn zelf ontworpen bonbons regelmatig in de prijzen. 
 
Zoon Luuk was van jongs af aan in de chocolaterie en in de winkel te vinden. Niet alleen om te snoepen; 
hij hielp al snel mee waar hij kon. Niet verwonderlijk dat Luuk besloot een opleiding tot patissier en 
chocolatier te volgen. Een pittige opleiding in Brugge, waar hij vier jaar lang in een streng gerund 
internaat verbleef. Daar, in het centrum van de wereld van chocoladebonbons, leerde hij de kneepjes 
van het vak om aansluitend een jaar stage te lopen bij de in Den Haag beroemde patissier Jarreau.  
In 2015 keerde Luuk terug op het nest en werd de bedrijfsruimte uitgebreid met een banketbakkerij waar 
hij met enkele medewerkers de lekkerste taartjes en gebakjes creëert en produceert. “We hebben een 
vast assortiment en bedenken daarnaast iedere keer weer iets nieuws” vertelt Luuk enthousiast. De 
gebakjes die in de vitrine staan te pronken zien er niet alleen bijzonder uit, zo smaken ze ook.  
 
Inmiddels is Luuk twintig jaar oud en vindt hij het tijd om voor zichzelf te beginnen. Op dit moment is hij 
nog druk aan het verbouwen om half mei Luux bij de Berekuil te openen aan de Markt in Krimpen aan 
de Lek. Luux wordt een combinatie van een ijssalon, waarin Luuk ter plekke 24 soorten ijs gaat 
bereiden, een chocolaterie waarin hij de bonbons en andere chocolade creaties van zijn vader gaat 
aanbieden en een patisserie waarin hij zijn taarten en gebak gaat verkopen. Een combinatie om van te 
smullen! Niet alleen voor thuis, maar ook meteen in de winkel. “We richten een lunchroom in waar onze 
cliënten kunnen genieten van koffie of thee met gebak of chocolade, een vers gemaakt ijsje of zelfs van 
een high tea.” Vanaf hun zitplaats kunnen de bezoekers door een glazen wand meekijken hoe hun 
traktatie wordt bereid.  Voor de winkel komt een terras waar het bij mooi weer goed toeven zal zijn. Ook 
’s avonds want de bedoeling is dat de ijssalon gedurende de zomermaanden zeven dagen per week tot 
22.00 uur open blijft.  
 


