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Het is op zijn minst opmerkelijk dat het ene ondeelbare moment waarin het oude 
jaar eindigt en het nieuwe begint, omgeven wordt door zoveel aandacht. We 
leven er naar toe met feesten en recepties, talloze terugblikken op de afgelopen 
twaalf maanden, verkiezingen van allerlei mannen en vrouwen die goed 
presteerden, goede voornemens, oliebollen, andere lekkernijen en dan tellen we 
af tot 23.59.59 uur binnen een niet waarneembaar moment verspringt naar 
00.00.00 uur.  

Dan omhelzen we elkaar, delen wederzijds goede wensen uit, al dan niet vergezeld van warme knuffels, 
schenken een glas bubbels in, vergeten onze goede voornemens weer rap en spoeden ons naar buiten 
om vuurwerk af te steken. Dat ene ondeelbare moment duurt overigens vierentwintig uur. Het begint op 
de datumgrens ergens in de grote oceaan om van tel tot tel de wereld over te trekken en precies een dag 
later op diezelfde plek terug te keren. Wanneer wij ons ondeelbare moment beleven hangt af van de plek 
op de aardbol waar we ons bevinden.  
Allemaal bedacht door wetenschappers die al eeuwen geleden de behoefte hadden het natuurlijke ritme 
van dag en nacht, zomer en winter en andere op zekere momenten terugkerende natuurverschijnselen in 
kaart te brengen. Zodat we ze een plaats kunnen geven in onze geschiedenis en kunnen voorspellen 
wanneer ze zich opnieuw voordoen. Zonder computers, rekenmachines en de kennis die we nu hebben 
vergaard, lukte hen dat. Knap! 
 

 
 
 

Toch zijn er nog talloze vragen over ruimte en tijd 
onbeantwoord. Albert Einstein en zijn collega’s brachten 
en brengen ons keer op keer een stapje verder, maar veel 
weten we niet zeker en is vooralsnog vooral gebaseerd op 
veronderstellingen. Sommigen geloven oprecht dat de 
wereld in zes dagen is geschapen, nog niet eens zo lang 
geleden. Anderen denken aan een oerknal waarmee het 
miljarden jaren geleden begon en uiteindelijk ook mee zal 
eindigen. Weer anderen menen dat er helemaal geen 
begin en einde is. Want, vragen zij zich af, wat was er dan 
voor dat begin en wat komt er na dat einde?  We weten 
het niet en zullen er misschien nooit een afdoende 
verklaring voor vinden. 

Goed beschouwd is ieder moment in ons 
aardse bestaan een ondeelbaar moment 
waarin de toekomst wordt ingeruild voor het 
verleden. Wat we nu doen was net nog een 
voornemen of plan dat we konden 
beïnvloeden en is zo meteen een herinnering 
die niet meer kan worden veranderd. Gelukkig 
staan we daar niet voortdurend bij stil, want 
dan zouden we er toch een beetje gek van 
worden. Eén keer per jaar achterom en 
vooruitkijken is wel genoeg. Bij voorkeur in 
een warme omgeving met vrienden en familie. 
Ik wens u een fijne jaarwisseling en een 
gelukkig 2019. 

  

 

 

http://www.sonhuizen.nl/
mailto:info@winco-vastgoedbeheer.nl
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VAN HET BESTUUR  
 
“Vrijwilligersdag 2018” 
  
Door de Verenigde Naties is 5 december uitgeroepen tot de 'Internationale Vrijwilligersdag' (International 
Volunteer Day). Een door de vrijwilligersorganisaties van de Verenigde Naties ingestelde dag om 
wereldwijd respect te tonen naar vrijwilligers en het vrijwilligerswerk te promoten. Dat gebeurt sinds 1986 
ieder jaar. Omdat in Nederland op 5 december een andere, eeuwenoude vrijwilliger de nodige aandacht 
krijgt, wordt deze dag bij ons op 7 december gevierd.  
 
Onze Rijksoverheid omschrijft Vrijwilligerswerk als werk dat onbetaald en onverplicht wordt gedaan, voor 
anderen of voor de samenleving. Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk 
belang, het werk heeft geen winstoogmerk en het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in 
de plaats van een betaalde baan. Een ruime omschrijving die opgaat in talloze situaties. Iedereen die 
een functie bekleedt bij een sport of culturele vereniging en daarvoor niet wordt betaald is een 
vrijwilliger. Of het nu gaat om een functie in het bestuur, het  onderhoud van opstallen en materialen, het 
vervullen van bardiensten of het uitvoeren van zorgtaken. Vaak lijkt het sterk op gewoon werken maar 
dan zonder beloning in geld maar (hopelijk) in waardering. Vrijwilligerswerk doen is immers niet 
vrijblijvend. Wie ja zegt tegen een vrijwillige baan moet er ook voor willen gaan.  
 

 

In de gemeente Krimpenerwaard zijn de vrijwilligers van allerlei organisaties 
in de verschillende dorpskernen in het zonnetje gezet tijdens een 
bijeenkomst in Stolwijk, waar maar liefst 350 vrijwilligers bijeen kwamen. Eén 
ervan werd verkozen tot Vrijwilliger van het jaar 2018. Een plaatsgenoot nog 
wel! Jan van de Vrie uit Krimpen aan de Lek ontving de vrijwilligersbokaal uit 
handen van wethouder Lavinja Sleeuwenhoek vanwege zijn vrijwillige 
verdiensten bij onder meer de brandweer, het Cultuurhuis, de 
Jumelagevereniging, Crescendo en RTV Krimpenerwaard.  

 
Ook bij de SON kunnen we niet zonder vrijwilligers. Zonder de belangeloze inzet van onze vrijwilligers is 
het onmogelijk om onze belangrijke maatschappelijke functie goed te kunnen uitoefenen. Soms 
zichtbaar, maar vaker nog als stille kracht op de achtergrond, dragen onze vrijwilligers bij aan een 
sociale, betrokken en levendige samenleving. In dit stukje willen wij geen namen noemen maar er mag 
wel gedacht worden aan de personen die zorgdragen voor de organisatie, de koffie en andere 
versnaperingen tijdens de koffieochtenden, in het Praethuis en bij activiteiten in de recreatiezalen, zoals 
de maandelijkse eettafel. Maar ook tijdens de activiteiten die door allerlei organisaties in onze gebouwen 
plaatsvinden. Die brengen hun eigen vrijwilligers mee of doen een beroep op die van ons. Nooit 
tevergeefs! 
 
Zelfs het besturen van de SON wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan. Als gebruikers en bewoners 
vinden wij dit allemaal heel gewoon. Wij zeggen niet altijd dankjewel en schromen niet om eens te 
mopperen als het niet naar onze zin gaat. Weet dan dat al onze vrijwilligers hun  plezier halen uit het feit 
dat zij ieder op hun manier iets voor een ander kunnen doen.  
  
Een vriendelijk woord, een welgemeend 
bedankje geeft de mensen “vleugels”. Dat is 
belangrijk want wij moeten zuinig op onze 
vrijwilligers zijn. Wij van het bestuur steken de 
loftrompet en hopen dat u een gelegenheid en 
manier vindt dat ook eens te doen!  
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DAGBESTEDING  
 
Van oudsher richt de SON zich voornamelijk op het verhuren van appartementen aan ouderen die nog 
zelfstandig kunnen wonen. Bewoners die hulp nodig hebben op het gebied van maaltijdbezorging, 
vervoer of thuiszorg, regelen dat in principe zelf.  
 
Er zijn in onze complexen veel mogelijkheden om activiteiten te ontwikkelen die het onderling contact 
bevorderen, denk met name aan de recreatiezalen en de biljartruimte, maar de Stichting 
Ouderenvoorzieningen Nederlek organiseert die zelf niet. “Wij beperken ons tot het exploiteren van de 
Dertienhuizen, Rotonde en Marijkestaete” aldus voorzitter ad interim Johan Koutstaal. “Samen met 
Winco Vastgoedbeheer hebben we onze handen vol aan het verhuren, beheren en onderhouden van de 
woningen, bedrijfsunits en algemene ruimten.”  
Het sociale karakter van wonen in één van onze complexen is vooral een zaak van de bewoners zelf en 
de vele vrijwilligers die bij allerlei bezigheden betrokken zijn. “Dat we ze daarvoor zeer erkentelijk zijn 
heeft u op de vorige pagina al kunnen lezen.” 
 
Toch wil het bestuur de ogen niet sluiten voor maatschappelijke ontwikkelingen die op sommige punten 
een andere aanpak vragen. De overheid stimuleert ouderen langer zelfstandig te blijven wonen. 
Bejaardentehuizen waarin senioren die nog niet toe waren aan een verpleegtehuis met elkaar woonden 
en op tijd werden voorzien van hun natje, droogje en andere behoeften, zijn zo goed als verdwenen. 
Veel ouderen wonen nu vaak alleen thuis tot het echt niet meer kan. De meeste mensen kunnen zich op 
die manier prima redden en zijn tevreden met hun leven als alleenstaande oudere. Maar er zijn er ook 
die de stilte van het alleen zijn niet goed aankunnen. Dan ligt eenzaamheid op de loer. Iedere ochtend 
weer een lange dag in het vooruitzicht waarin je niemand ziet of spreekt en geduldig moet wachten tot 
het weer bedtijd is. De televisie of de computer worden je beste vriend. Niet iedereen voelt er voor mee 
te doen aan groepsactiviteiten zoals de bingo of het bijwonen van het optreden van één of ander koor. 
Die mensen blijven thuis. Eenzaam en zonder afleiding. 
“Voor die groep willen we iets gaan betekenen” aldus Johan Koutstaal. “We denken aan een vorm van 
dagbesteding waarin mensen ten minste één dag per week in een kleine groep bij elkaar komen om 
samen de dag door te brengen. Samen bijkletsen over de dingen van de dag, samen een spelletje doen, 
creatief bezig zijn, een beetje bewegen of een stukje wandelen, samen koken en het resultaat daarvan 
samen opeten. Dat soort dingen.” In andere dorpskernen, waaronder sinds kort ook in Ouderkerk, 
bestaan zulke groepen al en dat blijkt een succes. Natuurlijk zullen ook voor een activiteit als deze 
vrijwilligers moeten worden gevonden om een dergelijke groep te begeleiden.  
Het bestuur van de SON is op dit moment in gesprek met verschillende partijen die hun initiatief vorm 
kunnen geven en verwacht binnenkort een concreet plan te kunnen presenteren. U hoort er meer van!  
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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.   
 

AANLEGSTEIGER VAN DE LEKBOOT 
 
Op een schilderij (geschilderd door M. 
Taselaar) die in de gang van de Dertienhuizen 
tegenover de archiefruimte van HV Crempene 
hangt, staat de aanlegsteiger. Vroeger de 
opstapplek voor de Lekboot. In het jaar 1857 
besloot een aantal reders ten behoeve van het 
personen en goederenvervoer op het traject  
Rotterdam – Schoonhoven (later Culemborg) 
tot oprichting van Reederij op den Lek. Eén 
van de aanlegplaatsen werd Krimpen aan de 
Lek, het terrein achter de kerk. De kerk stond 
toen nog in de lengte richting op de dijk en 
achter de kerk was een groot stuk kerkengrond 
tot aan de rivier. Er werd een houten landhoofd 
met daaraan een lange houten afmeersteiger 
gebouwd. Naast de kerk was ook al de 
veerstoep naar Kinderdijk. 

 

 

In het jaar 1932 was het oude houten landhoofd zo slecht en werd vervangen door een betonnen 
landhoofd. De aanlegsteiger achter de kerk werd op zondag niet gebruikt, dan legde de Lekboot aan bij 
de steiger van hotel-restaurant Van Namen aan de Rijsdijk. 

De Lekboten hebben jaren gevaren maar werden verdrongen door auto- en busvervoer. De Reederij op 
de Lek maakte de laatste dienstreis in 1948. De Lekboot heeft veel bijgedragen tot de ontwikkeling van 
handel en industrie en de mogelijkheden voor de bevolking van de Lekstreek. De Lekboot 6, een 
radarstoomboot uit 1911 vaart nog steeds. Eerst onder de naam Kapitein Kok, als partyschip. 
Tegenwoordig heeft het schip de naam Kapitein Anna en ligt in Amsterdam, de vaste ligplaats is de 
NDSM-pier in Amsterdam Noord. Naast exclusieve verhuur voor feesten en recepties, zakelijke 
bijeenkomsten, bedrijfsfeesten en bruiloften, is Kapitein Anna nu ook geschikt voor meerdaagse reizen, 
hotelaccommodatie (12 kamers) en restaurant voor groepen. 

Bij het oude landhoofd (voorheen de aanlegsteiger) zijn in 1999 rondom damwanden aangebracht. Het 
geheel is verder afgewerkt met een hekwerk. Nu is achter de kerk een mooi uitzichtpunt over de rivier 
de Lek. Ook is de Nieuwe Maas te zien. 

 

In de vitrine van 
Crempene in 
De Dertienhuizen 
is meer te zien 
over dit 
onderwerp. 

 

http://www.historischeverenigingcrempene.nl/
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ZANG EN VRIENDSCHAP IN KERSTSFEER 
 
Daags na hun succesvolle optreden tijdens de 
seniorenmiddag in ’t Voorhof deden de dames en 
heren van het gemengde ouderenkoor Zang en 
Vriendschap het in eigen kring nog eens dunnetjes 
over. Onder de Kerstboom in de recreatiezaal van 
De Dertienhuizen zongen zij vol overgave hun hele 
kerstrepertoire nog een keer. Marieke Dekker, 
dirigente en pianiste, leidde het geheel. Zo zonder 
publiek ging het er heel ontspannen aan toe tijdens 
deze laatste zangochtend van het jaar. 
De kerstbundel kan voorlopig weer de kast in om 
plaats te maken voor andere liedjes. Zang en 
Vriendschap zingt een breed repertoire.  
Kun je nog zingen? Zing dan mee!  

 
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Vooral 
mannen, want die zijn op dit moment veruit in de 
minderheid. Iedere vrijdagochtend wordt er van 
10.00 tot 11.30 uur gezongen en is er vooraf, in 
de pauze en na afloop volop gelegenheid de 
onderlinge contacten te versterken. Het koor heet 
niet voor niets Zang en Vriendschap. Loop gerust 
eens binnen om een kijkje te nemen en mee te 
zingen! De eerstvolgende repetitieochtend is op 
vrijdag 4 januari. 
 
 

 

 
 

OLIEBOLLENFEEST 
 
Het bestuur van de SON nodigt alle bewoners 
en vrijwilligers weer uit voor een gezellig 
oliebollenfeestje. Uiteraard wordt gezorgd voor 
voldoende van die bruine lekkernijen en is er 
ook van alles onder de kurk om met elkaar te 
proosten op het komende nieuwe jaar.  
Het oliebollenfeest vindt plaats op vrijdag 28 
december in de recreatiezaal van De 
Dertienhuizen, begint om half drie en duurt ten 
minste tot alle oliebollen op zijn. Komt allen!  
 

 
 

SAMEN OVER DE DREMPEL 
 
Hinke Kaptein en Ank Albers wonen allebei in De Dertienhuizen en hebben het idee gelanceerd om Oud 
en Nieuw met elkaar te vieren. Niet met z’n tweeën maar met alle bewoners en hun gasten die zin 
hebben om aan te schuiven. “Op die manier hoeft niemand oudejaarsavond alleen door te  brengen” 
vinden ze. Een prima initiatief! Het festijn vindt plaats in de recreatiezaal van De Dertienhuizen, begint 
om 20.00 uur en duurt tot de laatste vuurpijlen zijn afgeschoten. De toegang is vrij maar aan alle 
deelnemers wordt gevraagd zelf iets te eten en te drinken mee te nemen dat met elkaar kan worden 
gedeeld. Om een idee te hebben hoeveel mensen er komen vinden Hinke en Ank het fijn als degenen 
die komen vooraf een briefje in de bus doen bij nummer 15 of nummer 40 in De Dertienhuizen.  
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DECEMBERGEVOEL 
 
Dauwdruppels hangen 
Als mooie kristallen 
Aan de breekbare takken  
In de vrieskou gevangen 
 
Hier en daar 
Komen onder een wit tapijt 
Zo breekbaar 
Wat sneeuwklokjes verblijd 
 
Zonlicht weerkaatst 
Op een bevroren rivier 
Uitgelaten kinderen 
Hebben enorm veel plezier 
 
Glinsterende sneeuwvlokjes 
Vallen zachtjes op de grond 
Het lijken wel sterretjes 
In de avondstond 
 

Mooi helder flikkeren lichtjes 
In iedere boom 
Warme gezelligheid 
Zonder schroom 
 
In de donkere nacht 
Luister ik naar de wind 
Bij kaarslicht heerlijk warm  
Naar het gehuil van een wonderkind 
 

 

KERSTAVOND IN DE DERTIENHUIZEN 
 
In zijn woord van welkom stond Harry Drenth kort stil bij het recente overlijden van één van de 
vrijwilligers van de activiteitencommissie. Hij was een betrokken inzamelaar van het oude papier en stak 
ook altijd de handen uit de mouwen tijdens de activiteiten. “Reden om deze doorgaans feestelijke 
Kerstbijeenkomst iets soberder te houden dan we gewend zijn.” Met een minuut stilte werd Dirk 
herdacht. Daarna opende Anja Burger de avond in de bomvolle recreatiezaal met de aankondiging van 
Double Joy. Twee zingende zussen, die bekende en minder bekende kerstliederen ten gehore brachten. 
Tijdens de pauze en na het muzikale gedeelte was er volop gelegenheid om onder het genot van een 
hapje en een drankje onder de kerstboom gezellig bij te kletsen. En daar werd natuurlijk gretig gebruik 
van gemaakt. Een geslaagde avond! 
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BIJZONDERE KERSTWANDELING DOOR DORPSKERN 
 
Als er in Krimpen aan de Lek iets op poten wordt gezet kan dat zomaar uitgroeien tot een geweldig 
evenement. De Kerstwandeling door de dorpskern op 19 december was er zo één. Georganiseerd door 
de gezamenlijke Kerken en het Cultuurhuis. Tijdens de wandeling van ongeveer vijf kwartier kregen de 
deelnemers tien scènes uit het Kerstverhaal te zien.  De profeet Jesaja wees de wandelaars de weg. 
Onder andere langs de plaats waar Maria de engel ontmoette die haar vertelde dat ze zwanger was en 
langs de herberg waar geen plaats was voor Josef en Maria. Verderop ontmoetten zij de Romeinse 
soldaten, de herders in het veld en de drie wijzen uit het oosten om ten slotte uit te komen bij de 
Kerststal waarin Jezus werd geboren. In de Ontmoetingskerk eindigde de tocht met chocomel, 
lekkernijen en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten over deze bijzondere wandeling. 
door Onderweg werden de deelnemers bovendien getrakteerd op muzikale intermezzo’s door 
ensembles en koren in door aanwonenden feestelijk verlichte straten. 
Het kerstverhaal zelf werd uitgevoerd door spelers en speelsters van toneelvereniging KDO en 
leerlingen van de basisscholen die als figurant optraden. Tel daarbij op de organisatoren, de techneuten, 
de dames van het naaiatelier, verkeersregelaars, boeren uit de omgeving die schapen en strobalen ter 
beschikking stelden, EHBO’ers en andere dienstverleners en je komt al snel uit op rond de 180 
dorpsgenoten die een rol speelden in het geheel. Een evenement voor het dorp door het dorp! Ruim 
zeshonderd wandelaars, jong en oud, gelovig of niet, genoten ervan.  
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OPFRISCURSUSSEN EHBO, BHV EN AED 
 
Vroeger zaten de artsen direct om de hoek. Dat had natuurlijk wel voordelen, ook wat betreft snelle 
medische hulpverlening. Maar, zoals jaarlijks, gaan begin komend jaar alle bestuursleden van de SON, 
samen met bijna alle medewerkers(sters) van Winco Krimpen en Winco Lekkerkerk, weer een 
opfriscursus AED volgen. Totaal toch een groep van bijna tien potentiële hulpverleners. Deze avond 
wordt opnieuw gedoceerd door de vrijwilligers van E.H.B.O. afdeling Krimpen aan de Lek. Speciaal voor 
deze groep georganiseerd in de grote zaal van De Dertienhuizen. Daarnaast hebben we nog de twee 
volwaardige “Bedrijfs-Hulp-Verleners”(BHV) Willem en Dirk. Zij hoeven aan deze AED-avond niet deel te 
nemen. Zij gaan in januari hun jaarlijkse BHV opleiding weer opfrissen. Daarnaast houden Willem en 
Dirk hun E.H.B.O. diploma op peil, door per jaar een aantal zaterdagochtenden bijscholing en 
herhalingslessen te volgen. Overigens alweer van diezelfde E.H.B.O. vereniging in Krimpen aan de Lek. 
Daarin zit al ruimschoots AED herhaling. Hopelijk kunnen we de bewoners hiermee een extra gevoel 
van veiligheid bieden. In ieder geval tijdens “kantooruren”. 
 

 
 
 

Overigens, ongeacht het tijdstip, bel (of laat 
iemand bellen) gewoon direct 112. De telefonist 
bij dit alarmnummer kan door doorvragen ook 
heel goed beoordelen of er professionele 
spoedhulp noodzakelijk is, ongeacht of er een 
AED hulpverlener of BHV/E.H.B.O.-er onderweg 
is. En u wordt echt niet beboet als het allemaal 
toch mee blijkt te vallen. 

 
       Het bestuur van de                                en alle medewerkers van  

 

 
wensen u hele fijne Kerstdagen, een gezellig Oud en Nieuw en vooral een gelukkig 2019. 

 

 


