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0180-742054 

Jaargang 6, nummer 3 

VAN DE REDAKTIE 

Het overkomt ons allemaal wel eens dat we op kraamvisite gaan omdat er in onze 
familie of vriendenkring een baby is geboren. Je brengt een presentje mee voor de 
kleine, wordt getrakteerd op beschuit met muisjes, je feliciteert de kersverse pappa en 
mamma, vraagt natuurlijk hoe moeder zich voelt en je bewondert de baby. Heel 
bijzonder voor de ouders, beetje bijzonder voor de bezoeker. Totdat het je eerste eigen 
kleinkind betreft! Het kind is nog maar enkele uren oud als je al aan haar wiegje staat. 
En je vindt het meteen het mooiste meisje van de wereld.

En nog indringender: je voelt meteen een band met dat kleine wonder waar alles op en aan zit. Anders dan 
je eerder hebt meegemaakt, behalve na de geboorte van je eigen kinderen dan. De familieband is meteen 
voelbaar en je wilt er alles aan doen om haar te beschermen, het haar naar de zin te maken en op weg te 
helpen naar een mooi leven. Maar als opa kun je nog niet veel. Voorlopig is die rol vooral weggelegd voor 
de moeder die voor de voeding zorgt en voor de vader die zijn handen vol heeft om zijn meisjes te 
ondersteunen. Pas als ze gaat zitten, staan, lopen en praten komt opa echt in beeld. Verhaaltjes vertellen, 
eindje wandelen, naar de speeltuin of de kinderboerderij of samen een spelletje doen. Deze opa kijkt er nu 
al naar uit.  
 
De geboorte van zo’n nieuw mensje doet je weer eens beseffen dat we leven in een lange keten waarin 
nieuwe generaties de vorige opvolgen. Ouders zijn al overleden of kunnen door beperkingen niet meer alles 
wat ze misschien nog wel graag zouden willen, zelf beginnen we te beseffen dat de herfst van ons leven 
nadert, onze kinderen zijn in de bloei van hun bestaan en dit kleinkind staat nog helemaal aan het begin. 
Alles wat wij aan herinneringen hebben moet zij nog gaan meemaken en ook voor haar zal alles eens de 
eerste keer zijn. Voor zij gaat terugdenken aan haar jeugd, haar werkzame leven, haar relatie, haar eigen 
kinderen, haar hoogte- en dieptepunten zijn we misschien al een kleine honderd jaar verder. Wij zijn er dan 
al lang niet meer en zij mag op haar beurt het stokje weer doorgeven. Onder omstandigheden die we nu op 
geen enkele wijze kunnen bedenken. Net als onze (groot)ouders niet hebben kunnen voorspellen hoe wij 
nu leven met computers, mobiele telefoons, internet, snelle auto’s en tot op zekere hoogte welvaart voor 
ons allemaal in dit deel van de wereld. Met als keerzijde dat de aardbol begint te protesteren tegen de 
snelheid waarmee we de beschikbare energie verbruiken en dagelijks tonnen afval achterlaten in de lucht, 
op de grond en in het water. Om er voor te zorgen dat zij straks nog net zo gelukkig kan leven zoals wij nu, 
moet er heel wat gebeuren. Daar zijn de geleerden het inmiddels wel over eens. Niemand kan dat in zijn 
eentje, dat moeten we met z’n allen doen. Het lijkt erop dat de wereldleiders van dit moment ook vinden dat 
er veel moet veranderen om toekomstige generaties een gelukkig leven te garanderen. Maar voor dat besef 
in plannen en daden is omgezet is nog een lange weg te gaan. Laten we hopen dat we op tijd zijn om deze 
jonge wereldburger en al haar generatiegenoten te laten genieten van een lang en gelukkig bestaan dat ze 
op hun beurt weer kunnen overdragen aan degenen die na hen komen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.sonhuizen.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.  
 

OPENING HOP DOOR NAZAAT VAN REDER PIETER VAN DER HOOG

Op 5 september is in de bibliotheek een Historisch 
Ontmoetingspunt (HOP) geopend. Het is een 
samenwerking tussen de bibliotheek Krimpenerwaard, 
het Streekarchief Midden-Holland en onze Historische 
Vereniging Crempene. Onder toeziend oog van Peter 
van der Hoog (een nazaat van reder Pieter van der 
Hoog) gekleed in historische kledij werd het convenant 
ondertekend door de drie partijen. Het HOP is een 
vaste plek in de bibliotheek van Krimpen aan de Lek, 
in het Cultuurhuis, waar informatie is te vinden over de 
geschiedenis van Krimpen aan de Lek en omgeving. 
Diverse boeken over de historie van Krimpen aan de 
Lek kunnen ook geleend worden. 
   

 

 
 

Wie was Pieter van der Hoog? 
Pieter van der Hoog wordt op 24 december 1835 
geboren als zoon van een boerenfamilie aan de 
Noord. Op 13-jarige leeftijd, in 1848, gaat hij al naar 
zee. Tussen zijn reizen door leerde Pieter voor 
stuurman. Vanaf 1857 ging hij daarvoor naar de kleine 
maar goed bekend staande Zeevaartschool aan de 
Dorpsstraat te Krimpen aan de Lek. (De school stond 
op de plaats waar later Reclamebureau Hardam 
gevestigd was). De zeevaartschool stond onder 
leiding van Arie Hoorweg, een deskundig onderwijzer 
in de wis- en zeevaartkunde. In 1859 wordt Van der 
Hoog 2e stuurman en twee jaar later wordt hij 1e  
stuurman. 
 
Op 28-jarige leeftijd wordt hij door rederij J.H. von 
Santen, gevestigd op het terrein van J&K Smit in 
Krimpen aan de Lek, aangesteld als kapitein op de 
nieuwe houten bark Bastiaan Pot, gebouwd te 
Kinderdijk. Er zijn uit zijn tijd van gezagvoerder op de 
bark Bastiaan Pot brieven bewaard gebleven. Deze 
zijn in boekvorm uitgebracht. 
 
 
 

http://www.historischeverenigingcrempene.nl/
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Tussen 1867 en 1872 vaart kapitein Van der Hoog op het nieuwe houten fregat Antje, ook voor reder Von 
Santen.  Als in 1877 de heer J.H. von Santen overlijdt, wordt Pieter van der Hoog tot reder benoemd over de 
schepen Bastiaan Pot en de Antje.  

Zijn belang wordt gaandeweg groter en zijn ambities ook. Daarom gaat hij over van houten naar ijzeren 
schepen. Er zijn zes ijzeren barken voor hem gebouwd bij J&K Smit in Krimpen aan de Lek. In 1885 wordt het 
schip “Krimpen aan de Lek” gedoopt, maar die loopt op de klippen in 1902 in de Straat Torres bij Brits Nieuw-
Guinea. In 2015 is de bel van het schip gevonden door een Australische duiker en teruggebracht naar ons 
dorp. De bel is te zien in het Cultuurhuis samen met een schilderij van het schip. 
 
Zijn laatste schip, gebouwd in 1904 bij J&K Smit, is een viermastbark, de Geertruida Gerarda. Het is het 
grootste zeilschip ooit in Nederland gebouwd. De schepen die daarna gebouwd werden zijn stoomschepen. 
Pieter van der Hoog maakte van Krimpen aan de Lek de thuishaven van de grootste vloot van de Nederlandse 
zeilvaart. Hij is overleden in 1906. 
 

 
 
Pieter van der Hoog woonde met zijn gezin aan de Rijsdijk 69 (later het huis van dokter Mars en de AO winkel 
van De Jong). Het huis stond naast de boerderij van zijn schoonvader De Jong. Schuin tegenover stond het 
huis van Kees Smit van de scheepswerf J&K Smit (Rijsdijk 64). Reder Pieter van der Hoog en scheepsbouwer 
Kees Smit liggen ook bij elkaar begraven op de begraafplaats aan de Molenweg. Het zijn twee monumentale 
grafkelders.   
In de vitrinekast van de HOP in de bibliotheek in het Cultuurhuis is meer te zien over rederij Van der Hoog.  
Zie ook de website http://www.pietervanderhoog.nl.  

 

BUSDIENST GROENE HARTZIEKENHUIS RIJDT OOK VOOR U 

Heeft u een afspraak in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda maar geen vervoer? Mag u zelf (tijdelijk) 
niet autorijden? Maak dan gebruik van de GHZ-Regiobus! Met de GHZ-Regiobus kunnen patiënten gratis van 
en naar het Groene Hart Ziekenhuis. De GHZ-Regiobus rijdt verschillende routes in de regio. Dit gebeurt op 
vaste werkdagen, meerdere keren per dag. Kijk bij het maken van de afspraak goed wanneer de bus door uw 
woonplaats rijdt en laat weten dat u van de GHZ- Regiobus gebruik wenst te maken. Uw afspraak kan door de 
medewerkers van het ziekenhuis hierop afgestemd worden. Meer informatie over de GHZ-Regiobus, de routes 
of opstapplaatsen? Kijk op www.ghz.nl/regiobus of bel 0182 50 50 50. 
 
Vertrektijden iedere donderdag. 
 
Vanuit Krimpen aan de Lek, De Dertienhuizen om 
07:35, 09:15, 10:55, 13:05, 14:55, 16:35 uur. 
En terug vanaf het ziekenhuis in Gouda om  
08:15, 09:55, 11:35, 13:55, 15:35, 17:15 uur. 

 

http://www.pietervanderhoog.nl/
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PROGRAMMA VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE “DERTIENHUIZEN” 

De activiteitencommissie heeft voor de komende maanden weer een aantrekkelijk programma in de 

recreatiezaal van De Dertienhuizen samengesteld: 

 

 

Op de woensdagen 2 oktober, 9 

november en 4 december is er 

BINGO voor leden, aanvang 14.00 

uur. Op woensdag 18 december 

eveneens, maar dan in Kerstsfeer 

en vanaf 19.30 uur. 

 
Op woensdag   9 oktober treedt de bekende Rotterdamse zanger Hans Zomers op.  
Op woensdag 16 oktober geeft de politie handige tips om uw veiligheid te vergroten. 
Op woensdag 13 november verzorgt shantykoor Albatros een optreden.  
Op woensdag 20 november leren de aanwezigen alles over het ontstaan van stroopwafels. 
Op woensdag 11 december komt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij vertellen. 
Deze bijeenkomsten beginnen allemaal om 14.00 uur en niet-leden zijn welkom tegen betaling van € 2,50.  
 

 
  

PROGRAMMA SENIORENMIDDAGEN IN ’T VOORHOF 
 
Ook de organisatie van de seniorenmiddagen heeft haar best weer gedaan: 
 
Op donderdag 10 oktober houdt de heer J. Trapman een presentatie over natuurreservaat De Kampina.  
Op donderdag 14 november verzorgt de heer C. Aantjes een spelmiddag met spreekwoordenplankjes. 
Op donderdag 12 december luistert “Zang en Vriendschap” het Kerstfeest op. 
Aanvang 14.00 uur, toegang vrij.  

 

Alle overige activiteiten die er in en om onze gebouwen worden georganiseerd voor senioren zijn te vinden in 
het boekje “Informatie en activiteiten 2019/2020 van de Stichting WON. Dit boekje is onlangs huis-aan-huis 
verspreid. Niet ontvangen? Kijk dan op www.stichtingwon.nl of bel naar 0180-522045. 

http://www.stichtingwon.nl/
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OPEN DAG JORDENS FYSIO MEDISCH CENTRUM  
 
Jordens Fysio Medisch Centrum vierde op zaterdag 7 september het 10-jarig bestaan met een druk 
bezochte open dag. Mooie demonstraties, lezingen en activiteiten waren er te zien en te doen. Om 11.00 
uur onthulden wethouder mevrouw Lavinja Sleeuwenhoek en voormalig burgemeester van Nederlek 
mevrouw Trix van der Kluit, twee gevelborden bij de voordeur. Op deze borden staan alle logo’s van 
de huurders met hun specialisme. Hiermee is de heropening een feit. 

 

Wethouder Sleeuwenhoek schreef over de open dag op 
Twitter: “Vandaag is Jordens Fysio Medisch Centrum in 
Krimpen aan de Lek heropend na verbouwing. Tien jaar 
geleden alleen gestart met twee behandelkamers, nu 
uitgegroeid tot het grootste fysio medisch centrum van de 
Krimpenerwaard met vijftig collega’s! Gefeliciteerd Sjaco 
Jordens en je team!”. Mooie woorden van haar.  

 

 

Voor het 10-jarig bestaan is er een jubileummagazine gemaakt. Het Jubileum Magazine werd net die 
ochtend geleverd door de drukkerij, zodat Sjaco Jordens deze -als primeur- vers van de pers mocht 
overhandigen aan de wethouder en voormalig burgemeester.  

Het Jubileum Magazine met 40 pagina’s geeft een mooie verzameling weer 
van alles wat er nu eigenlijk gedaan wordt in het Jordens Fysio Medisch 
Centrum. Mocht u niet op de open dag  geweest zijn en het jubleummagazine 
nog niet gezien hebben, dan kunt u er één pakken in de hal bij het 
mededelingenbord in De Dertienhuizen. We hebben dit magazine met heel 
veel plezier gemaakt in samenwerking met Het Kontakt.  

Natuurlijk bent u ook van harte welkom in de praktijk om een exemplaar te 
komen halen. Wij willen alle belangstellenden heel hartelijk bedanken! Mede 
door u is de open dag een groot succes geweest! 
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FEEST IN DE ROTONDE EN MARIJKE STAETE 

 
 

 
 
 
 
Of het complex Rotonde en Marijke Staete nu precies 
tien of elf jaar bestaat blijft een punt van discussie. 
Tijdens een bijeenkomst met Jan Berk namens het 
SON-bestuur, de bewonerscommissie onder leiding 
van voorzitter Henk Langejan en enkele vrijwilligers 
komen ze er niet uit. Sommige bewoners weten zeker 
dat ze elf jaar geleden zijn verhuisd, anderen spreken 
over tien jaar. Het zal wel te maken hebben met het 
feit dat de gereed gekomen appartementen en 
bedrijfsruimten gefaseerd zijn opgeleverd. Toen de 
eerste bewoners in De Rotonde zich er vestigden werd 
er in De Marijke Staete nog druk gebouwd. Of 
omgekeerd, dat zou ook nog kunnen. Hoe dan ook, 
ergens in of rond 2009 werd het complex opgeleverd 
en volledig in gebruik genomen. 

 

 
Voor het bestuur en de bewonerscommissie reden om een feestje ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum 
voor alle betrokkenen van toen en nu voor te bereiden.  
Ter vergadering bleek dat het organisatiecomité de plannen al grotendeels rond heeft en alleen de puntjes nog 
op de i moeten worden gezet. De datum is bepaald op vrijdag 29 november van 14.30 tot ca. 18.00 uur in de 
recreatiezaal van De Marijke Staete. Het programma is informeel en vooral gericht op elkaar ontmoeten onder 
het genot van koffie met gebak en een hapje en een drankje. Vanzelfsprekend worden alle bewoners 
uitgenodigd, ook de buren die in De Dertienhuizen wonen. Daarnaast ontvangen de gebruikers van de 
bedrijfsruimten, huurders van de recreatiezaal, het College van B&W en oud-bestuurders een invitatie. 
Reserveer de datum alvast en let op uw brievenbus! 
 
De realisatie van het complex Rotonde/Marijke Staete kwam voort uit de wens van het gemeentebestuur van 
de toenmalige gemeente Nederlek om meer seniorenwoningen te bouwen, waar ouderen zelfstandig en 
levensloopbestendig zouden kunnen wonen. De lijnen naar het bestuur van de SON zijn kort. Een wethouder 
maakte voorheen deel uit van het SON-bestuur dus de contacten waren snel gelegd. 
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Maar voor de eerste paal geslagen kon worden moesten er nog wel heel wat hobbels genomen worden. De 
financiering kostte de betrokkenen heel wat hoofdbrekens maar kwam rond en toen moest er onderhandeld 
worden met de gebruikers van de beoogde locatie tussen de Hoofdstraat en De Dertienhuizen. Daarop stonden 
De Rotonde, een gemeenschapsgebouw van de kerken waarin veel verenigingen onderdak hadden, de 
dependance van het gemeentekantoor met daarin ook de politiepost en kinderopvang Alles Kids en de 
voormalige Marijke kleuterschool die op dat moment gebruikt werd door de Openbare Bibliotheek en 
peuterspeelzaal ‘t Krielhok. Voor al die gebruikers moest een andere locatie worden gevonden voor de sloop 
van de oude gebouwen kon beginnen. Ook dat lukte uiteindelijk.  
Ten slotte maakten omwonenden bezwaar tegen de “wolkenkrabber” die in de plaats zou komen van de 
bestaande bebouwing. Geen gemakkelijke opgave voor de bestuurders in die tijd.  
Maar alle problemen werden opgelost en de bedrijfsruimten en appartementen konden worden betrokken. Dat 
liep aanvankelijk ook niet zo voorspoedig als men had gehoopt. De woningmarkt stagneerde en de leegstand 
was groot. Ook voor de bedrijfsruimten was minder animo dan gedacht. Maar ook die tegenslagen kwam men 
te boven en nu bruist het complex van activiteit. Alle appartementen zijn bewoond en op de begane grond zijn 
alle vierkante meters verhuurd. Alle reden voor een feestje dus! 
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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: 

 

 

 

>> Helaas horen wij nog regelmatig dat mensen kleine klussen in de woningen als taak van de huismeester 
zien. Mochten mensen er echt niet meer uitkomen dan kunnen zij ons altijd bereiken, maar kleine klussen in 
de woningen vallen niet onder de huismeestertaken. Onze bewoners wonen zelfstandig en zijn daarvoor dus 
zelf verantwoordelijk. Als bijvoorbeeld het vervangen van lampjes, het boren van gaatjes, het vervangen van 
een kraanleertje of het aansluiten van een televisie zelf niet meer lukt dan zijn hiervoor diverse dienstverleners. 
Wij kunnen u in contact brengen met deze mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de klusjesdienst van de 
Stichting WON. De WON beschikt over een aantal vrijwilligers, allemaal uitgerust met twee rechterhanden, die 
op verzoek graag langskomen om een klein karweitje te klaren. Zij houden het bij kleine klusjes, dus niet het 
verbouwen van een badkamer of het opnieuw behangen van een slaapkamer, daarvoor heeft u een vakman 
nodig. Neen, het gaat echt om van die kleine klusjes zoals het ophangen van een schilderijtje of het ophangen 
van een nieuwe lamp boven de keukentafel. Dat soort dingen. Zelfs het in elkaar zetten van een niet al te grote 
IKEA-kast zou kunnen, maar niet veel meer. 
 
Gratis is de inzet van een klusjesman van de WON 
niet, maar € 2,50 per uur is beslist niet teveel 
gevraagd. 
Klusjesman nodig? Bel naar 0180-522045 of mail naar 
info@stichtingwon.nl.  
En oh ja, wie zelf over twee rechterhanden beschikt en 
graag iets voor een ander doet kan zich ook melden bij 
de WON. Uitbreiding van het team mannen en 
vrouwen in de klusjesdienst is altijd welkom!  

 

>> Er waren al enige tijd klachten over lekkage van de balkonvloeren van de bovenste etages van De 
Dertienhuizen. Tijdens overvloedige regenbuien liep het water naar lager gelegen verdiepingen en drong op 
sommige plaatsen zelfs door tot in de slaapkamers. Dat vroeg om maatregelen en die zijn inmiddels genomen. 
De vloeren zijn vernieuwd en als het goed is weer honderd procent waterdicht. “De hele operatie heeft wel wat 
overlast gegeven maar het resultaat mag er zijn” stelt Dirk tevreden vast.  
 

 

 
 
 
 
 

>> Gebrek aan voldoende vrijwilligers is de 
voornaamste reden dat de resterende 
“krantenmannen” van de activiteitencommissie 
Dertienhuizen hebben besloten te stoppen met het 
ophalen van oud papier in onze gebouwen. “Te zwaar 
werk voor te weinig mensen” vinden ze. Een financiële 
strop voor de commissie, maar het is niet anders.  
Voor onze bewoners is er een alternatief: 
 
U kunt uw oud papier iedere eerste woensdag van 
de maand na 17.00 uur buiten zetten voor de 
papierophalers van ijsclub Thialf. Graag in dozen 
of stevig bij elkaar gebonden.  
Thialf komt dit jaar in de avonduren nog langs op 
de woensdagen 2 oktober, 6 november en 4 
december.  

mailto:info@stichtingwon.nl

