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VAN DE REDAKTIE

In de aanloop naar de Feestdagen worden we weer overladen met van alles en nog 
wat om ons in een feestelijke stemming te brengen. Supermarkten en specialisten op 
het gebied van eten en drinken proberen ons te verleiden om spullen in huis te halen 
die we anders nooit eten. Tuincentra en huishoudwinkels laten ons maar al te graag 
kennismaken met de nieuwste trends op het gebied van kerstversiering binnen en 
buiten, modezaken bevelen ons een nieuw kleedje aan en parfumeriën menen dat we 
beslist niet zonder een nieuw luchtje kunnen. Vinden ze dat allemaal echt of is al die 
aandacht alleen maar gericht op een topomzet in de laatste weken? 
Ik denk het laatste. Niet dat al die neringdoenden ons niet het beste gunnen, dat zal 

best wel. Maar de schoorsteen moet natuurlijk wel roken en dan is de consument die niet bij anderen wil 
achterblijven natuurlijk wel een vis die graag bijt. Het staat iedereen natuurlijk vrij aan al dat feestgedruis 
mee te doen en de pinkassa’s volop te laten rinkelen.  
Als je in een leuk gezin leeft of een hechte familie hebt is het ook zonder al dat uiterlijk vertoon goed mogelijk 
om fijne dagen te hebben. Maar als je alleen bent en geen naasten om je heen kan verzamelen is het 
moeilijk genoeg. Dan moet je er zelf opuit om met anderen fijne dagen te hebben. Gelukkig zijn er voor 
senioren veel mogelijkheden om je ergens bij aan te sluiten. Binnen kerkgenootschappen, 
ouderenvoorzieningen, verenigingen en sociëteiten worden met name in deze tijd veel activiteiten 
georganiseerd waarin samenzijn en samen beleven de voornaamste doelen zijn.  
Mijn advies: doe mee en beleef mee. Altijd beter dan alleen thuis op de bank blijven zitten! 
Ik wens u hele fijne, feestelijke  Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.  
 

Atie van den Broek,  6 januari 1936 – 20 november 2019 

Op 20 november bereikte ons het bericht dat onze oud voorzitster Mevrouw Atie van den Broek -

Vermeulen  is overleden.  

Mevrouw Van den Broek is vanaf het begin van de jaren 70 betrokken geweest bij de in Krimpen aan de 

Lek opgerichte stichting voor de behartiging van belangen van ouderen.  In die rol maakte zij deel uit van 

het bestuur dat de bouw van de Dertienhuizen heeft voorbereid. Als verpleegster, wijkverpleegster en later 

als maatschappelijk werkster kende zij de problematiek in Krimpen aan de Lek als geen ander. 

Samen met dr. Knuistingh-Neven  en wijkzusters Schipper en Visser verzorgde zij de indicaties voor 

toewijzing van de woningen bij de bouw van de Dertienhuizen. De eerste bewoners kwamen veel uit de 

“oude” Oosterstraat. Het waren ouderen die met gebruikmaking van de toen bestaande 

“Doorstromingspremie” en “Krotontruimingspremie” konden gaan wonen in het nieuw gebouwde complex. 

In dit complex was ook een ruimte ingericht voor het kantoor van maatschappelijk werk waaruit “Atie” voor 
de bewoners goed bereikbaar was. Mevrouw Van den Broek is vanaf het begin lid geweest van het Dagelijks 
Bestuur. De laatste jaren tot haar afscheid van het bestuur was zij voorzitster.  
Belangrijke feiten tijdens haar bestuurslidmaatschap zijn geweest de bouw van de Dertienhuizen, het 
verwerven van de grond en het initiëren en het bouwen van de Marijke Staete en de Rotonde.  
Ook nadat zij afscheid had genomen van het bestuurslidmaatschap bleef zij nauw betrokken bij de 

seniorencomplexen. Tot haar opname in het verpleeghuis was zij vaste gast bij de koffieochtenden in de 

Dertienhuizen en de Marijke Staete.  

Mevrouw Van den Broek is 83 jaar geworden. Wij zijn haar veel dank verschuldigd en wensen haar familie 

veel sterkte met de verwerking van het verlies. 

 

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

De Watertoren in Schuwacht 
 
De Watertoren is altijd een herkenningspunt als men naar huis rijdt. Hij staat er al 
110 jaar. Eerst in  Lekkerkerk, maar sinds de herindeling in 1985 staat hij op 
grondgebied van Krimpen aan de Lek. 
 
Voor de komst van het drinkwaterleidingbedrijf waren de inwoners van de 
Krimpenerwaard voor hun drinkwater aangewezen op waterputten, sloten of de 
Lek. In de tweede helft van de 19e eeuw groeide het besef dat het welzijn van de 
bevolking samenhing met de drinkwaterkwaliteit. Hierop begon men technieken te 
ontwikkelen om water in grote hoeveelheden te filteren en distribueren. 
Het was voor het eerst in Nederland dat er gekozen werd voor een 
intergemeentelijke drinkwatervoorziening. Vanaf de ingebruikname werden de 
toenmalige gemeenten Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den 
IJssel bediend. 

De heer K. Smit jr. legt op 5 juni 1909 de eerste steen voor de watertoren in Lekkerkerk. Op 31 maart 1910 
vindt de officiële ingebruikstelling plaats van het eerste streekwaterleidingbedrijf (Lek & IJssel) in Nederland.  
Met tien verdiepingen, waarvan de meeste een diameter van 8 meter hebben. De toren is 47 meter hoog en 
heeft een stalen bolbodemreservoir van 250 kubieke meter. De ronde bakstenen toren is ontworpen door de 
architecten J. Smit en A. Visser uit Papendrecht, die ook verantwoordelijk waren voor het ontwerp van de 
hulpwatertoren van Ouderkerk aan den IJssel. Op 21 april 1916 besluit de gemeenteraad van Ouderkerk aan 
den IJssel voor een aansluiting op het waterleidingnet van Krimpen aan de Lek hiervoor is een hulpwatertoren 
gebouwd om de afstand te kunnen overbruggen. 
 
In 1959 heeft de Schuwachtse toren een groot onderhoud 
ondergaan. De gehele toren kwam in de bouwsteigers te 
staan. Dit was nodig, omdat grote overlangs scheuren de 
schacht in vieren deelden. Daarom werd onder de uitbouw 
van het hoogreservoir een kegelvormige betonconstructie 
gemaakt. In het lager liggend gedeelde kwamen nog drie 
versterkingsringen. Er werden ook nieuwe stalen  ramen 
ingezet. Ook het terrein en gebouwen eromheen zijn vele 
malen uitgebreid. 
Naast de watertoren zelf zijn ook vier andere objecten op het 
terrein een rijksmonument, zijnde het pompgebouw, het 
filtergebouw, de dienstwoning en het waterleidingterrein. 
 
Inmiddels hebben de oude gebouwen een ondergeschikte rol gekregen in het proces. De watertoren is begin 
jaren 90 buiten werking gesteld en in 1999 verkocht omdat de functie van de toren inmiddels overgenomen 
was door automatische pompen. De toren staat te koop. Op dit moment hebben ook het pompgebouw, de 
dienstwoning en het filtergebouw geen functie en staan ze leeg. Eigenaar Oasen zoekt voor deze gebouwen 
een herbestemming.   
 
 

http://www.historischeverenigingcrempene.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Krimpen_aan_de_Lek
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BURGEMEESTER FELICITEERT JUBILERENDE OPEN 
EETTAFEL  
 
In oktober vierde de Open Eettafel haar tienjarig jubileum! Reden 
voor een feestelijke eettafel waarbij diverse gasten waren 
uitgenodigd en ook burgemeester Roel Cazemier en wethouder 
Lavinja Sleeuwenhoek prikten een vorkje mee. Een gezellige 
middag vol lekkere hapjes, muziek, een tombola en een hoop 
gezelligheid. Mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van veel 
lokale winkeliers en ondernemingen en organisaties! 
 

De jubilerende eettafel organiseert – dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers – maandelijks een warme 
lunch voor iedereen die zin heeft in een praatje tijdens een gezellige maaltijd. De burgemeester gaf aan hoe 
belangrijk het is dat deze vrijwilligers zich inzetten voor hun medeburgers om een dergelijke 
ontmoetingsbijeenkomst te realiseren. Een gezellig uitje maar zeker voor mensen die zich eenzaam of alleen 
voelen zijn deze bijeenkomsten van grote waarde! 
De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet en vergeleken met 
een geheim recept waarin iedereen een ingrediënt was: van 
bindmiddel tot smaakstof. Alle ingrediënten zijn belangrijk om 
tot een heerlijk gerecht te komen!  Zij ontvingen uit handen van 
Stichting WON een gevulde tas om thuis eens van een eigen 
maaltijd te genieten. 
De gasten werden tijdens de maaltijd geïnformeerd wat hun 
eetpatroon zegt over hun persoonlijkheid. Kortom, een 
gezellige, smaakvolle en verhelderende jubilerende Open 
Eettafel dat zeker van plan is om nog jaren door te gaan! 
 
Mocht u zin hebben om een keertje aan te schuiven bij deze Open Eettafel? Iedere tweede dinsdag van de 
maand om 12.00 uur wordt de Open Eettafel georganiseerd in de recreatiezaal van de Dertienhuizen voor 
iedereen die het gezellig vindt om samen te eten. Wilt u meer informatie? Bel Stichting WON: 0180-522045. 
 
 

KERSTBOMEN VERSIERD DOOR DE BEWONERS ZELF 
 
Willem de Bruyn, medewerker van onze huishoudelijke 
dienst, maakt ieder jaar veel werk van de kerstversiering in 
de openbare ruimten van onze gebouwen. Jammer genoeg 
moest hij ditmaal wegens ziekte verstek laten gaan en 
dreigde het een kale boel te worden rond de Feestdagen. 
Huismeester Dirk Mourik bedacht een oplossing en die 
werkte! Hij plaatste kerstbomen in de centrale hallen en vroeg 
de bewoners deze zelf met een paar ballen en slingers te 
versieren. Binnen korte tijd waren de bomen gevuld en ziet 
het er alsnog feestelijk uit. Met Willem gaat het naar verluidt  
weer wat beter.   
 

 
 

OLIEBOLLENFEEST 
 
Het bestuur van de SON nodigt alle bewoners van onze 
gebouwen weer van harte uit om ter gelegenheid van de 
komende jaarwisseling een paar oliebollen te komen eten in de 
recreatiezaal van De Dertienhuizen. Op vrijdag 27 december is 
iedereen vanaf 15.00 uur van harte welkom. Uiteraard hoort er 
ook een drankje bij om de kelen te smeren.  
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ONTMOETINGSGROEP VOOR SENIOREN 

Op verzoek van de gemeente Krimpenerwaard is de 

Stichting WON een ontmoetingsgroep voor senioren 

begonnen in de kern Krimpen aan de Lek. “In andere 

kernen doen de welzijnsorganisaties dit al langer en 

dat is een succes gebleken” aldus Marjolein de 

Waard die werkzaam is bij de WON en onder meer 

de organisatie van de ontmoetingsgroepen voor haar 

rekening neemt. Zo is er ruim een jaar geleden een 

groep gevormd in Ouderkerk aan den IJssel, waar de 

deelnemers iedere maandag aanschuiven om met 

elkaar de dag door te brengen. Sinds september is 

er ook zo’n groep in Krimpen aan de Lek. Bedoeld 

voor kwetsbare ouderen, mensen die zich eenzaam 

voelen en senioren met een beginnende vorm van 

dementie. “We willen deze mensen ten minste één keer per week een aangename dag bezorgen, waarin ze 

met leeftijdsgenoten leuke dingen kunnen doen en lekker met elkaar kunnen kletsen” vertelt Marjolein. De 

groep in Krimpen aan de Lek is nog niet zo groot, maar dat gaat ongetwijfeld groeien. Er zijn genoeg mensen 

die verlangen naar een onderbreking van de dagelijkse bezigheden door met anderen hun verhalen en hobby’s 

te delen. Dat kan tijdens deze ontmoetingen. Iedere maandag komt de groep vanaf 10.30 uur bij elkaar om te 

beginnen met uitgebreid koffie drinken, dan een activiteit, denk aan een spelletje of knutselen, vervolgens 

samen boodschappen doen ter voorbereiding op de gezamenlijke middagmaaltijd, samen koken, samen eten, 

dan nog een activiteit en rond een uur of drie weer naar huis. Terugkijkend op een leuke dag! 

Lida Deelen uit Lekkerkerk heeft het inmiddels ontzettend naar haar zin. Ze is tachtig jaar maar dat weerhoudt 

haar er niet van om iedere maandag in haar eigen auto naar het Krimpense Cultuurhuis af te reizen. Daar 

ontmoet ze onder meer Ton van Krimpen (90) die in de Rotonde woont en op de fiets komt. “In principe 

verwachten we van onze gasten dat ze op eigen gelegenheid komen, maar als dat niet meer lukt zoeken we 

met elkaar naar een oplossing, dus dat hoeft geen probleem te zijn.”  

Marjolein begeleidt de groep samen met één of twee vrijwilligers. Op dit moment is Brigitte er elke week, maar 

zij zoekt wel naar een collega. “Als de groep wat groter wordt zou dat wel fijn zijn.” 

Senioren die belangstelling hebben om deel te gaan nemen aan de ontmoetingsgroep zijn van harte welkom 

voor een vrijblijvende kennismaking. Zij kunnen zonder kosten binnenlopen in het Cultuurhuis waar de 

ontmoetingen in een zaal op de eerste verdieping worden gehouden. Willen ze na die eerste kennismaking 

aansluiten, dan betalen ze € 10,- per week. Daar zijn de kosten voor koffie, thee, andere versnaperingen en 

een warme maaltijd bij inbegrepen. Wie dat niet kan bekostigen kan via de WON een beroep doen op een 

bijdrage vanuit de gemeente. Informatie daarover kan verkregen worden bij de WON via 0180-522045 of 

info@stichtingwon.nl.  

 

BUS NAAR GROENE HART ZIEKENHUIS RIJDT STRAKS NIET MEER 

In ons vorige nummer presenteerden wij u nog de dienstregeling van 

de gratis busverbinding  naar en van het Groene Hart Ziekenhuis in 

Gouda. Een achterhaald bericht want het GHZ liet weten per 1 maart 

2020 met deze vorm van dienstverlening te stoppen. De reden? Er 

maken te weinig mensen gebruik van deze regiobus. 

Jammer dat deze sympathieke vorm van dienstverlening verloren 

gaat, maar gelukkig zijn er naast het reguliere OV nog 

vervoersdiensten beschikbaar zoals de Hopper, Valys en de Stichting 

WON.  

 

mailto:info@stichtingwon.nl
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TIEN JAAR ROTONDE EN MARIJKE STAETE 

FEESTELIJK GEVIERD 

Om alle belangstellenden een plekje te geven moest er nog 

even gesjouwd worden met wat tafels en stoelen, maar toen 

kon het feest toch echt beginnen. Onder de aanwezigen veel 

bewoners natuurlijk, maar ook veel  (oud) bestuurders van de 

SON, bekende gezichten uit de gemeentepolitiek en anderen 

die op enigerlei wijze betrokken waren of zijn bij het wel en 

wee van het complex. 

Jan Berk opende de bijeenkomst. Hij verving voorzitter Johan Koutstaal die door de griep geveld was en stond 

na zijn woord van welkom stil bij het overlijden van mevrouw Atie van den Broek, die tientallen jaren lang een 

prominente rol speelde bij het tot stand komen van voorzieningen voor ouderen in Krimpen aan de Lek.  

“De eerste jaren verliepen moeizaam” blikte Jan terug. “Er 

was veel leegstand, maar inmiddels zijn alle appartementen 

en bedrijfsruimten verhuurd.” 

Kijkend naar de toekomst voorziet het SON-bestuur dat er 

binnen onze gebouwen meer zorg gaat worden geleverd. 

“Het streven om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten 

wonen vraagt erom dat we naast wonen ook faciliteiten gaan 

bieden om bewoners de zorg te geven die ze nodig hebben.” 

De SON is daarover in gesprek met onder meer de bewoners, 

de gemeente en zorgpartners.  

Namens het bestuur bood hij de bewoners een tweetal 

schetsen aan uit het archief van de architect die een mooi plaatsje in de hallen van de Marijke Staete en 

Rotonde zullen krijgen.  

Henk Langejan, voorzitter van de bewonerscommissie, stelde een diareportage van de bouw van het complex 

samen en blikte terug op een periode waarin het prettig wonen is in ons complex. “De koffiegroep, die iedere 

twee weken een inloopochtend organiseert, is daarbij het cement in onze kleine samenleving” sprak hij 

waarderend.  

Na nog een paar korte toespraakjes door oud 

bestuurslid Jan Pothof, destijds ook wethouder, en de 

huidige wethouder Janette Hofman was het tijd voor de 

hapjes en drankjes, verzorgd door een aantal 

vrijwilligers. Het bleef nog lang druk en gezellig! 
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PROGRAMMA VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE “DERTIENHUIZEN” 

De activiteitencommissie heeft voor het eerste kwartaal van 2020 weer een leuk programma in de recreatiezaal 

van De Dertienhuizen samengesteld. Tenzij anders vermeld beginnen de bijeenkomsten om 14.00 uur.  

Niet-leden zijn welkom tegen betaling van € 2,50.

 

Op de woensdagen 8 januari, 5 februari en 4 maart is er bingo voor leden. 
Op de woensdagen 15 januari en 19 februari staan de sjoelbakken klaar. 
Op woensdag 22 januari treedt seniorenorkest “De Wipmolen” op. 
Op woensdag 12 februari Erwtensoepmiddag! Alleen voor leden, kosten € 5,00, aanvang 12.00 uur. 
Op woensdag 11 maart zingen de leden van shantykoor “Het Kraaienest” zeemansliedjes. 
Op woensdag 18 maart gaan we bloemstukjes maken. Alleen voor leden, kosten € 5,00. 
Op woensdag 25 maart verzorgt Kloostermode een modeshow, aanvang 10.00 uur.  
 
 

 

 

PROGRAMMA SENIORENMIDDAGEN IN ’T VOORHOF 
 
De organisatoren van de seniorenmiddagen hebben drie interessante onderwerpen op de agenda gezet.  
Aanvang 14.00 uur in ’t Voorhof, toegang vrij. 
 
Op donderdag 16 januari verzorgt de plaatselijke brandweer een presentatie over haar geschiedenis.  
Op donderdag 13 februari houdt de heer G.R. Leijsen een inleiding over “Onderwijs, vroeger en nu”. 
Op donderdag 12 maart vertelt de heer K. Pater over “Leven en werk van Rien Poortvliet”.  
 
 

 

 

IJSCLUB THIALF STOPT MET OPHALEN OUD PAPIER 

Net als de activiteitencommissie van De Dertienhuizen kampt het bestuur van IJsclub Thialf met een gebrek 

aan voldoende vrijwilligers om iedere maand oud papier in te zamelen. Reden om er met pijn in het hart na 35 

jaar (!) mee te stoppen. De gemeente Krimpenerwaard overlegt met afvalverwerker Cyclus hoe de inzameling 

na 1 januari kan worden voortgezet. Op welke dagen is nog niet helemaal duidelijk. Zet uw oud papier na 1 

januari alstublieft niet zomaar buiten, maar raadpleeg eerst de afvalkalender op www.krimpenerwaard.nl.  

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

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: 

 

 

 

>> Tijdens een inspectierondje door de brandweer in 

onze gebouwen was er een aanmerking op in de 

gangen geparkeerde scootmobielen. “Bij calamiteiten 

kunnen ze behoorlijk in de weg staan.” Omdat er geen 

andere ruimten zijn waarin de voertuigen kunnen 

worden ondergebracht, mogen ze naast de 

voordeuren van de appartementen blijven staan. 

Wel adviseert de brandweer de scootmobielen alleen 

overdag aan de opladers te hangen. Om de 

brandveiligheid te maximaliseren is het dus van  

belang de stekker uit het stopcontact te halen voor u 

naar bed gaat! 

>> Terugblikkend op het oude jaar constateert Dirk dat er in 2019 een aanzienlijke lijst groot onderhoud aan 

de gebouwen is uitgevoerd. Het oudste gebouw, De Dertienhuizen, kreeg de meeste aandacht: 

• Het schilderwerk aan de buitenzijde is afgerond. Fervent Schilders heeft er hard aan gewerkt en prima 
werk geleverd.  

• De recreatiezaal en de vergaderruimte ernaast kregen nieuw laminaat en LED verlichting en in de grote 
zaal werd een nieuw mobiel podium geplaatst. Het oogt allemaal weer licht en fris. 

• Zorgenkindjes waren de liften in De Dertienhuizen. De deurarm in de linkerlift zorgde geruime tijd voor 
problemen. Liftenbedrijf Kone kwam uiteindelijk met een oplossing die tot op heden blijkt te werken. 
Duimen maar dat het zo blijft! 

• De lift in de Marijke Staete kreeg een nieuwe snelheidsbegrenzer. In verband daarmee was de lift enkele 
uren buiten gebruik en dat was lastig want het gebouw heeft maar één liftinstallatie.  
Voorts kregen alle liften een gsm-verbinding met de alarmcentrale ter vervanging van de 
spreek/luisterverbinding.  

• Op de derde verdieping van De Dertienhuizen zijn de balkonvloeren vervangen waardoor lekkages naar 
lager gelegen verdiepingen tot het verleden behoren.  

• Op het speeldak tussen De Rotonde en De Marijke Staete is het tegelwerk hersteld en ook het 
vegetatiedak kreeg een opknapbeurt. Om de kleintjes te beschermen tegen oververhitting werd een 
zonnescherm geplaatst. 

• Op het dak van de Marijke Staete werden duivenpinnen aangebracht en op de zevende verdieping zijn 
enkele plafonds dichtgemaakt om te voorkomen dat zwermen vliegen zich er nestelen om te overwinteren. 

• De Marijke Staete kreeg een nieuwe hydrofoorpomp om het leidingwater in het gebouw op de juiste druk 
te houden. 

• Het bellenbord aan de buitenzijde van De Marijke Staete haperde al enige tijd en werd met hulp van de 
leverancier opnieuw ingeregeld.  
 

 
 
“We zijn best tevreden over alles wat we dit jaar hebben 

kunnen doen” besluit Dirk zijn opsomming. “Voor volgend 

jaar ligt er alweer een nieuw lijstje klaar.”  
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Niet alleen wanneer het Kerstmis is  

maar het hele jaar door 

komt de vreugde die je uitdeelt 

terug bij je zelf van hier en daar. 

En hoe meer je van jouw zegen 

geeft aan mensen zonder vreugd 

des te meer zul je ontvangen  

zodat het je hart verheugt. 

 

 

Het bestuur van de SON en de directie en medewerkers van 

Winco Vastgoedbeheer wensen u hele fijne Kerstdagen en 

een gelukkig Nieuwjaar!  

 


