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VAN DE REDAKTIE 
 

 

 

Iedere keer als ik iets hoor of lees over de discussie rondom de opening of 
sluiting van winkels op zondag denk ik terug aan vroeger. In mijn jeugd, zeg 
maar ruim een halve eeuw geleden, bestond die discussie nog niet. De 
zondagsrust was vanzelfsprekend. Ik ben niet opgevoed in een gezin waarin 
godsdienst een grote rol speelde, maar toch was ook bij ons de zondag anders 
dan de andere dagen. Net als bij alle mensen om ons heen. 

 
Zaterdagavond gingen we in bad en op zondagmorgen 
kregen we onze zondagse kleren aan. Inclusief zo’n door 
Oma gebreide wollen borstrok, die onder je oksels 
vreselijk kriebelde. Zondagse kleren werden de rest van 
de week niet gedragen tot ze werden afgedankt en je er 
mee naar school werd gestuurd. Die dagen verliepen 
rustig. Mijn vader was banketbakker en maakte zes 
lange dagen per week tegen een karig loon. Dat was 
toen zo. De zondag gebruikte hij vooral om bij te slapen 
in zijn geliefde leunstoel. ’s Morgens was er gebak bij de 
koffie, want er was altijd wel iets over uit de winkel. 
Vooral de appelbollen waren heerlijk. Tussen de middag 
werd er warm gegeten, een stukje vlees, aardappelen en 
naar gelang het seizoen boontjes of witlof, pap toe en 
dan was het weer tijd voor vaders dutje. Wat wij als 
kinderen deden staat me niet meer zo bij. Niet veel 
waarschijnlijk, want op zondag buiten spelen was er niet 
bij.   

 
Later veranderde dat wel. In onze puberjaren mochten we op zomerse zondagmiddagen naar zwembad 
Schuagt dat toen al gewoon open was. En druk werd bezocht. Of we stonden langs de lijn bij de voetbal. 
De competitie van het eerste werd in de jaren zestig immers nog op zondag gespeeld.  
 

 

En nu? Nu wordt er in onze regio druk gesteggeld 
over de vraag of de winkels op zondagmiddag 
open mogen. Een discussie die in zo ongeveer 
de rest van Nederland al lang is gevoerd. Of we  
daarin mee moeten? Wat mij betreft laten we het 
aan de ondernemers en hun klanten zelf over. 
Wie op zondag iets wil verkopen moet daar vrij in 
kunnen zijn, wie iets wil kopen eveneens. En wie 
de zondagsrust al of niet uit religieuze 
overwegingen wil behouden moet dat vooral ook 
kunnen doen. Zonder een ander zijn of haar 
principes op te willen leggen. Zo houden we de 
kerk in het midden toch?  

 

http://www.sonhuizen.nl/
mailto:info@winco-vastgoedbeheer.nl
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VAN DE VROEGERE VOORZITTER 
 
Voor veel lezers zal de aanhef boven dit artikel de 
wenkbrauwen even doen fronsen. Vroegere 
voorzitter? Hoezo? 
Het antwoord op die vragen vroegen we aan en 
kregen we van hem zelf. JanKees Hoftijzer is sinds 
kort geen voorzitter meer van de Stichting 
Ouderenvoorzieningen Nederlek en heeft daar een 
eenvoudige verklaring voor. “Ik wilde me niet voor 
nog een termijn van vier jaar binden” vertelt hij. Want 
dat is bij de SON de gewoonte. Een bestuurslid die 
een functie aanvaardt doet dat voor een periode van 
vier jaar, zo is dat in de statuten vastgelegd. Na die 
vier jaar vindt een herbenoeming plaats voor een 
zelfde periode of niet. 

 

 
JanKees koos voor het laatste. “Ik ben met pensioen, voel me reuze fit en ben nog bij veel zaken 
betrokken. Maar ik merk wel dat een beetje afbouwen geen kwaad kan. Ook ik word ouder” constateert hij. 
Dus toen het moment daar was waarop hij moest beslissen of hij een tweede termijn als voorzitter van de 
SON zou moeten aanvaarden, besloot hij daar “neen” tegen te zeggen. Met pijn in het hart, dat wel.  
 
JanKees kijkt terug op vier mooie jaren bij de SON. Hij nam de voorzittershamer over van Andries van 
Gemerden die naar Den Bosch verhuisde en raakte verzeild in een drukke periode. “In de eerste periode 
van mijn voorzitterschap was er de overdracht naar een nieuwe beheerder. Winco Vastgoedbeheer nam 
het stokje over en dat ging natuurlijk gepaard met het maken van veel afspraken tussen het bestuur en de 
medewerkers van het kantoor.”  
De leegstand was op dat moment een ander en niet te onderschatten probleem. Veel appartementen 
waren onverhuurd en op de begane grond van de Rotonde en de Marijke Staete stonden veel vierkante 
meters leeg. “We hebben er met z’n allen hard aan getrokken om daar verandering in te brengen” blikt 
JanKees terug. “We hebben veel reclame gemaakt om huurders binnen te halen en zijn met ondernemers 
om de tafel gegaan die wel oren hadden naar uitbreiding van hun bedrijfsruimte. Kijk eens naar Jordens, 
klein begonnen, maar nu één van onze grootste huurders.” Inmiddels is er zelfs een wachtlijst voor de huur 
van appartementen in de drie gebouwen en dat geeft een goed gevoel en financiële zekerheid. Zonder 
voldoende huurpenningen zijn de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden moeilijk te betalen. “Die zorg 
hebben we nu gelukkig niet meer.”  
 
De relatie tussen JanKees Hoftijzer en de SON gaat ver terug. “Ik heb het slaan van de eerste paal nog 
meegemaakt.” Hoftijzer was destijds ambtenaar volkshuisvesting en ruimtelijke ordening bij de gemeente 
Krimpen aan de Lek en in die rol nauw betrokken bij de bouw van De Dertienhuizen. “We waren apetrots 
dat we in onze kleine gemeente een voorziening voor ouderen konden realiseren.” Trots is hij ook op het 
feit dat het complex ook vandaag nog meer is dan een woonvoorziening alleen. De activiteiten in de 
recreatiezaal, de koffieochtenden, de dansmiddagen, de biljartvereniging, de gezamenlijke maaltijden vindt 
hij allemaal prachtig. “Niemand is verplicht om mee te doen, maar het is toch fantastisch dat je dicht bij 
huis leeftijdsgenoten kan ontmoeten en samen leuke dingen kan doen.” Een beetje spijt om van dit alles 
afscheid te nemen heeft JanKees dus toch, maar hij heeft zijn besluit weloverwogen genomen. “Er is een 
nieuwe generatie aan de beurt!”  
 

 

 

 
Wie de rol van voorzitter van de SON over gaat 
nemen is nog niet besloten. Het huidige bestuur, 
bestaande uit secretaris Kees de Kievit, 
penningmeester Jan Berk en bestuurslid Johan 
Koutstaal beraadt zich daar nog over.   
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JANKEES BEDANKT! 
 
In de statuten van onze stichting staat vermeld dat de zittingsperiode van een bestuurslid vier jaar is. 
Verlenging is steeds met vier jaar mogelijk. Onze voorzitter JanKees heeft steeds aangegeven niet de 
ambitie te hebben hier een tweede periode aan toe te voegen. In de laatste vergadering heeft hij 
aangekondigd dat de vier jaar voorbij waren en tijd van afscheid is gekomen. Het bestuur respecteert de 
keus van JanKees maar vindt het jammer.                                       
Als voorzitter kon hij als geen betere de ideeën in volwaardige zinnen vertolken voor overleg met 
bewoners, commissies, gemeentebestuur en alle andere externe partijen. 
JanKees heeft er voor gekozen te vertrekken zoals hij gekomen is. Geen receptie maar in stilte en wij 
willen JanKees langs deze weg danken voor zijn inzet en hopen hem nog vaak te ontmoeten in en rond 
onze complexen.                                                                                                                                                
           Het Bestuur. 

 

 
 
GEZELLIG OP STAP MET VIER HET LEVEN  
  
Weer eens gezellig een avondje uit, naar een theatervoorstelling bijvoorbeeld, wie wil dat niet! Een droom 
van menige oudere, maar soms lastig te realiseren. Je hebt geen eigen vervoer meer, je durft ’s avonds 
niet meer zo laat over straat of je hebt gewoon geen zin om in je eentje te gaan. Dan biedt de Stichting Vier 
het Leven uitkomst. De Stichting Vier het Leven is in 2005 ontstaan in Hilversum en omgeving. De activiteit 
breidde zich als een olievlek over het land uit. Ook in onze regio werd een afdeling opgericht, bedoeld voor 
senioren in Capelle, Krimpen, Nieuwerkerk, Zevenhuizen, Lekkerkerk en Ouderkerk.  
  
Wil ’t Hoen uit De Dertienhuizen is reuze enthousiast. Al bijna vijf jaar gaat zij regelmatig een avondje uit 
met Vier het Leven en ze geniet er iedere keer weer volop van. “Na het overlijden van mijn man had ik 
geen zin om iedere avond alleen thuis voor de buis te moeten zitten en omdat ik zelf niet meer zo mobiel 
ben vond ik dit meteen een uitkomst” vertelt ze. Wil is inmiddels al vele malen met Vier het Leven op stap 
geweest en heeft er alleen maar goede herinneringen aan over gehouden. “Ik teken vooral in op muziek en 
cabaret voorstellingen.” Toneel, film en museumbezoek kan ook, maar daar is ze persoonlijk minder van 
gecharmeerd. De meeste avondjes uit voerden haar naar het Isala theater in Capelle aan den IJssel  of 
naar het Rotterdamse Luxor. “Maar ik ben ook al eens in De Doelen en in de Schouwburg geweest.” Vol lof 
is ze over de inzet van de vrijwilligers. “De gastheren en gastvrouwen halen ons thuis op, rijden ons naar 
het theater, nemen onze jassen aan, verzorgen een kopje koffie of thee en een drankje in de pauze en 
brengen ons na afloop weer netjes thuis. Ze doen er werkelijk alles aan om het ons naar de zin te maken!” 
Binnenkort gaat Wil met Vier het Leven naar een voorstelling van De Lion King in Scheveningen. “Ik kijk er 
nu alweer naar uit.”  
  
Het concept van Vier het Leven werkt simpel. 
Belangstellenden melden zich (kosteloos) aan bij 
de stichting en ontvangen vervolgens regelmatig 
een programmaoverzicht. Zit er iets van hun 
gading bij, dan melden zij zich voor die 
voorstelling aan. Vier het Leven doet de rest. De 
kaartjes worden gereserveerd en op de middag of 
avond zelf wordt de deelnemer door een 
vrijwilliger thuis opgehaald, na afloop weer 
teruggebracht en de hele avond begeleid in een 
groepje van maximaal vier personen. “Reuze 
gezellig” aldus Wil. Bij aankomst in het theater 
staat de koffie klaar en in de pauze is een drankje 
geregeld. Kortom, de deelnemer hoeft alleen 
maar te genieten. Tegen betaling van de kosten, 
dat wel, want de stichting beschikt niet over 
middelen om daar een bijdrage in te kunnen 
leveren.  
U kunt het programma vrijblijvend aanvragen op 
werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur via het 

landelijke (reservering)nummer 035-524 51 56. 
Het programma wordt dan per post toegestuurd. 
Het overzicht met de geselecteerde 
voorstellingen is ook te vinden op: 
www.4hetleven.nl.   
 

 

http://www.4hetleven.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. 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.         .                                                                                                                                                            

 

MARIAKLOK OUDSTE MONUMENT IN KRIMPEN AAN DE LEK 

In de tuin van de Dertienhuizen staat een bronzen luidklok. Deze dateert uit 1388 en hing jaren in de oude 
kerk. De oudste klok in de Krimpenerwaard heeft een diameter van 950 mm en een gewicht van 529 kg.Op 
de randschrift: Maria Vocor Anno Domini M CCC LXXXVIII = Maria noemt men mij in het jaar onzes Heren 
1388. 

De vorige kerk van Krimpen aan de Lek is afgebroken in 1939. Deze dateerde uit ongeveer 1425. De oude 
kerk stond op de plaats van de huidige kerk buitendijks en was een kruiskerk. In 1940 is er een nieuwe 
kerk gebouwd en is de Mariaklok weer opgehangen in de kerktoren, maar bij het inluiden raakte hij 
beschadigd.  

Op 25 januari 1943 werd de Mariaklok door de bezetter gevorderd en vervoerd naar Houtzagerij en 
Schaverij v/h De Later en Co te Spijk bij Gorinchem. Vanwege het vele koper zou hij omgesmolten worden. 
Zover kwam het gelukkig niet, want in 1945 werd hij teruggevonden in Groningen. Na gelast te zijn werd de 
Mariaklok weer opgehangen in de kerktoren. Vanwege de slechte toon werd hij in 1960 toch vervangen. 
Daarna is de klok verhuisd naar het Catharina Gasthuis te Gouda. In 2005 is de klok weer teruggekeerd 
als gemeentelijk monument in Krimpen aan de Lek. Op 22 oktober 2005 is de Maria luidklok onthuld door 
mevr. A.R. Mollinger-del Court van Krimpen, dochter van de laatste ambachtsheer van Krimpen aan de 
Lek. 

De Mariaklok van Krimpen aan de Lek is de op vier na oudste Mariaklok van Nederland. De klok staat 
sinds 2005 in de tuin van De Dertienhuizen. 

Meer is te lezen in: Uitgave 5. 2006 van de Historische Vereniging Crempene De Maria-Vocor Luidklok 
anno 1388 door F.H. Hartog.  
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PENSIONADOS MET EEN PASSIE 
  
De brandweerkazerne aan de Tiendweg telt drie parkeerplaatsen. Twee ervan zijn gereserveerd voor het 
materieel dat wordt ingezet bij calamiteiten, op de derde staat het historisch materieel van de 
brandweervereniging Krimpen aan de Lek in volle glorie te pronken. Het blusvoertuig heeft dienst gedaan 
van 1990 tot 2016 en daarachter staat de legendarische motorspuit no. 2 die de Krimpense brandweer in 
1941 in gebruik nam. Op enig moment werd de pomp gestationeerd bij houthandel Bogaerdt, die er 
eigenaar van werd en er gelukkig nooit gebruik van heeft hoeven maken. De pomp raakte in verval. In 
2011 stelde Bogaerdt het voertuig ter beschikking aan de brandweervereniging en begon een opknapbeurt 
die jaren duurde.  
 
De inmiddels overleden Hans van der Velde nam 
het initiatief om de pomp in oude luister te 
herstellen en Gerard Verwaal werd zijn eerste 
maatje. Samen knutselden zij gemiddeld een 
ochtend per week en probeerden het voertuig er 
met oude materialen weer als nieuw te laten 
uitzien. “Dat lukte niet altijd” lacht Cock de Bruin, 
die zich na zijn pensionering bij het gezelschap 
aansloot. Hij wijst onder meer op de 
slangenhaspels. “Niet meer in originele staat te 
vinden, dus die hebben we gemaakt van oude 
verkeersborden.” Niet van echt te onderscheiden.  
 

 

 
Toen de motorspuit eenmaal af was kregen ze tot hun grote geluk de beschikking over het blusvoertuig dat 
ruim 25 jaar in de kazerne van Krimpen aan de Lek klaar had gestaan om uit te rukken. En daar ook 
menigmaal voor is gebruikt. “In 2016 kregen we een nieuw voertuig en werd de 778 door de regionale 
brandweer afgevoerd naar Leiden om te worden verkocht.” Mede dankzij de inzet van oud-commandant 
Henk Meyer kwam de brandweerwagen een jaar later terug naar Krimpen en in bezit van de plaatselijke 
brandweervereniging. Hans, Gerard en Cock namen ook dit voertuig met veel plezier onder hun hoede. 
Hans overleed helaas heel onverwacht en sindsdien klussen Cock en Gerard samen een ochtendje per 
week. “Soms ouwehoeren we alleen maar hoe we iets zullen aanpakken en soms gaan we er flink 
tegenaan.” Trots laten ze zien hoe ze onlangs de passagiersstoel in oude luister hebben hersteld. “Een 
nieuwe was voor een redelijke prijs niet meer te krijgen dus we hebben er met losse onderdelen zelf één in 
elkaar geknutseld.” En zo doen ze het met alles in en aan de wagen. Veel geld is er niet dus “we rommelen 
aan met oude spullen, tikken zo nu en dan iets op de kop, puzzelen wat af en improviseren waar het kan.” 
Het resultaat mag er zijn! Het brandweervoertuig van de voormalige post Krimpen aan de Lek in de 
gemeente Nederlek, ziet er uit om door een ringetje te halen. Voorzien van alle middelen die destijds in 
een bluswagen thuishoorden zoals persluchtapparatuur, verdeel- en spuitstukken en andere materialen. 
Allemaal glimmend gepoetst.  
  
Als brandweerwagen mag de 778 niet meer worden ingezet, daarvoor ontbreken de vergunningen. Maar 
naar evenementen mag het voertuig wel. Regelmatig rukken Cock en Gerard met het voertuig en de 
aanhangende motorspuit uit naar activiteiten die worden georganiseerd door de stichting Historisch 
brandweermateriaal Hollands Midden. En daar oogsten ze altijd veel bekijks. Niet alleen van 
geïnteresseerde brandweerlieden maar ook van het publiek. “Dat zijn altijd weer fantastische dagen.” 
Gepensioneerd zijn deze brandweermannen in hart en nieren al een tijdje maar gepassioneerd zijn ze!  
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HERMAN VISSER LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU 
 
Tot zijn verrassing werd Herman Visser tijdens de 
uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen ter 
gelegenheid van Koningsdag zelf naar voren 
geroepen. Hij was in het Cultuurhuis om foto’s te 
maken van het evenement. Zoals hij altijd en 
overal doet. Herman Visser legt al jaren alles wat 
in Krimpen aan de Lek gebeurt vast op de 
gevoelige plaat en heeft daar een indrukwekkend 
archief van opgebouwd. Ook van gebeurtenissen 
en activiteiten in onze eigen complexen. Ons 
nageslacht kan nog jaren vooruit met de foto’s die 
Herman maakt en bewaart en met elkaar een 
compleet tijdbeeld vormen van een levende 
gemeente in het westelijk deel van de 
Krimpenerwaard in de eerste decennia van onze 
eeuw.  

“Mede om die reden heeft het Zijne Majesteit de 
Koning behaagd Herman Visser te benoemen tot 
lid in de Orde van Oranje Nassau”, sprak 
burgemeester Roel Cazemier die hem vervolgens 
de versierselen opspeldde. Herman kreeg zijn 
lintje niet alleen vanwege zijn verdiensten als 
dorpsfotograaf maar ook omdat hij actief was en 

is in diverse organisaties. Zo was hij 
penningmeester van wielerclub De Waardrenner, 
lid van het kerkbestuur van de Hervormde 
gemeente en nog steeds een verdienstelijk 
zanger bij seniorenkoor Zang en Vriendschap.  
De onderscheiding is hem gegund.  

Van harte, Herman!  
 

 

 

DERTIENHUIZEN OPNIEUW IN DE LAK  
 

 

 
De Dertienhuizen krijgt de komende weken een 
fris kleurtje. “Mag wel weer eens na zoveel jaren” 
besloot de beheerder en nodig ook, want de oude 
verflaag was op meerdere plaatsen toe aan 
vervanging. Er is gekozen voor veel lichte kleuren 
en dat geeft het gebouw, zoals te zien op 
bijgaande impressies, een vrolijke uitstraling. Het 
werk wordt gedurende de zomermaanden 
uitgevoerd en afgerond.  
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ACTIVITEITENCOMMISSIE BEREIDT LUSTRUMFEEST VOOR 
 
Al sinds mensenheugenis worden er in de 
recreatiezaal van De Dertienhuizen activiteiten 
georganiseerd voor bewoners en andere 
senioren in Krimpen aan de Lek. Leeftijdsgenoten 
kunnen er elkaar ontmoeten en gezellige dingen 
met elkaar doen.   
 
Vrijwilligers verzorgen de organisatie, het vertier en de versnaperingen. “Altijd een koekje bij de koffie” 
lacht Wilma Leentfaar. Vrijwilligers zijn in de afgelopen jaren gekomen en gegaan. Wilma Leentfaar en 
Anja Burger vormen op dit moment het bestuur van de activiteitencommissie en mogen bij ieder 
evenement rekenen op de hulp van rond de tien andere vrijwilligers. En dan zijn er nog de acht mannen die 
zich bezighouden met het ophalen van oud papier. Een man/vrouw of twintig in totaal dus.  
Harry Drenth is voorzitter van de Stichting seniorenactiviteiten De Dertienhuizen. Opgericht op 22 juli 2013. 
“Tot dan toe was er van een formele organisatiestructuur geen sprake en bestond het gevaar dat de 
vrijwilligers hoofdelijk aansprakelijk zouden worden gesteld als er (financieel) iets mis zou gaan” vertelt 
Harry. “Reden genoeg dus om één en ander goed te regelen.” En zo geschiedde. 
De bezoekers aan de activiteiten merken daar weinig van. Van september tot en met mei wordt op de 
eerste drie woensdagmiddagen van iedere maand een programma gepresenteerd. Variërend van bingo, 
sjoelen, optredens van artiesten of koren, lezingen over interessante onderwerpen en natuurlijk de 
themabijeenkomsten rond Kerst en Pasen. “Vooral de bingomiddagen zijn populair” aldus Wilma en Anja. 
“Dat komt vast en zeker door de mooie prijzen die we iedere keer weer op de kop weten te tikken.” Op 
zulke middagen is een bezoekersaantal van rond de tachtig personen eerder regel dan uitzondering. Volle 
bak dus.  
 
Voor de kosten hoeven de gasten het niet te laten. Leden betalen een contributie van € 10,00 per seizoen 
en mensen die zomaar een middag willen aanschuiven kunnen voor € 2,50 naar binnen. Dat de prijzen zo 
laag kunnen blijven is mede te danken aan de inzet van de mannen van het oud papier. Ze beheren de 
papiercontainer die bij sporthal De Walvis staat en trekken er wekelijks op uit om papier op te halen. 
“Onmisbaar” vindt Harry Drenth. “Zonder die bron van inkomsten zouden we de contributie flink moeten 
optrekken of veel minder leuke dingen op het programma kunnen zetten.”  
 
De commissie vindt dat het eerste lustrum niet onopgemerkt voorbij mag gaan en organiseert een feestje 
speciaal voor de leden. Op woensdag 25 juli om precies te zijn, natuurlijk in de recreatiezaal van De 
Dertienhuizen. De redactie van deze Nieuwsbrief heeft geprobeerd er achter te komen wat er op deze 
middag zoal op het programma staat. Vergeefs, want Harry, Wilma en Anja hielden de kaken stijf op 
elkaar. “Als we nu alles al verklappen is straks de verrassing er af. Maar het wordt heel leuk” beloven ze.  
De inschrijving voor de lustrumviering is eigenlijk al gesloten, maar leden die zich nu nog snel aanmelden 
bij de receptiebalie van De Dertienhuizen zijn ook van harte welkom. “Niet wachten tot het laatste moment 
want vol is vol.”  
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TEST UW BRANDMELDER IEDER JAAR 
 

 
 
Jaarlijks worden alle brandmelders van de 
algemene ruimtes gecontroleerd. Maar de 
werking van de brandmelder in de woningen is 
voor eigen verantwoordelijkheid van de 
bewoners.  
Binnenkort bereiken alle brandmelders de 
levensduur van vijf jaar en kunnen de batterijen 
leeg raken ook al is de melder nooit afgegaan. De 
beheerder adviseert daarom de brandmelder ten 
minste één keer per jaar te testen.  
 

 
 
Dat kan natuurlijk door er met een flink 
brandende sigaar onder te gaan zitten en 
wachten tot hij afgaat, maar handiger is de 
daarvoor bestemde testknop even in te drukken. 
Komt er geen geluid uit, dan moeten 
waarschijnlijk de batterijen worden vervangen en 
dat valt onder verantwoording van de bewoners 
zelf. Een defect komt voor rekening van de SON. 
Mocht het testen van uw brandmelder problemen 
opleveren dan verneemt Winco Vastgoedbeheer 
het graag!  

OVER DE TOONBANK 
 
In 1990 verscheen “Van Witte brug tot 
Watertoren” waarin door plaatsgenoot Jan van Lit 
de bedrijvigheid langs de dijken in Krimpen aan 
de Lek uitvoerig werd beschreven. Talloze 
winkeltjes, cafeetjes en kleine ondernemingen 
waren er in de eerste helft van de vorige eeuw. 
Inmiddels zijn ze allemaal verdwenen. Alleen het 
naslagwerk van Van Lit herinnert er nog aan.  
 
In Krimpen aan den IJssel gebeurde hetzelfde. 
Supermarkten en winkelketens verdrongen de 
kleine kruideniers en andere neringdoenden één 
voor één. Slechts enkelen wisten zich tot op de 
dag van vandaag te handhaven. Onlangs 
verscheen “Over de toonbank”, een boek waarin 
de winkels van vroeger in Krimpen aan den IJssel 
tussen 1895 en 1962 worden beschreven. 
Boeiende verhalen over de opkomst, bloei en 
teloorgang van het winkelbestand. Voorzien van 
talloze oude foto’s en afbeeldingen. 
 
 

 
 
Een must voor mensen die hun wortels in onze 
buurgemeente hebben.  
Het boek is samengesteld door de Historische 
Kring Krimpen aan den IJssel in samenwerking 
met het Streekmuseum Krimpenerwaard en is 
onder meer te koop in het museum en bij 
boekhandel Kamerbeek op de Crimpenhof.  
 

 
 

ZONNIGE ZOMER GEWENST 
 

 
 
 

 
 
Het voorjaar was prachtig, de zomer tot nu toe 
niet minder. Tijd om er van te genieten. Lukt dat 
niet op een zonovergoten zandstrand dan zijn de 
mooie plekjes in de omgeving, het eigen balkon 
of het terras in de tuin van De Dertienhuizen 
prima alternatieven. Het terras is iedere dag open 
voor bewoners en hun bezoekers. Zelf koffie of 
een paar andere consumpties meenemen mag 
best. Maak er wat moois van!  


