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Herinneringen 

 
Er gebeuren, naast het vele gebeuren waar de broek van af 

wil zakken, ook heugelijke fijne gebeurtenissen die het 

leven waard maken om  geleefd te worden. 

Mag ik u meenemen naar drie herinneringen die nieuw 

bijgezet kunnen worden bij de vele prachtige 

herinneringen die wij aldoende beleefd en verzameld 

hebben. 

 

Daar is in de eerste plaats, in het bijzonder voor de 

bewoners van de gemeente Zuidplas, waar ik sinds drie 

jaren verblijven mag, het volgende gebeurd.  Er is 

overeenstemming in de gemeenteraad aldaar bij het 

voorstel voor een nieuwe burgemeester. 

De gemeente Zuidplas bestaat tien jaar, gevormd uit de 

dorpen Nieuwerkerk aan den IJssel, Moerkapelle, 

Moordrecht en Zevenhuizen en heeft kort geleden een  

 prachtig nieuw gemeentehuis mogen betrekken. 

 

Het is, zo zegt men, een burgemeester met lef, ga er maar 

aanstaan, pas allen op dat het geen lefgozer is of wordt. 

Te lezen viel in Het Hart van Holland, de naam van de 

voorgestelde burgervader, waarvan bij leven en welzijn de 

beëdiging op 30 september verwacht wordt, kort maar 

krachtig Han Weber is. 

Door onze ver door gevoerde voornaam cultuur gaat dat 

tegenwoordig zo kort en simpel. Hij sprak zelf over de 

verwachtingen dat hij zijn uiterste best zal doen om deze 

prachtige verantwoordelijkheid waar te maken. 



Wij gewone en ongewone burgers zullen ons best doen 

deze burgervader hartelijk te ontvangen. Welkom Han 

Weber. 

 

In de tweede plaats is wereldkundig gemaakt een intentie 

verklaring, bij ondertekening van het komen tot een nieuw 

woonzorg centrum in Zevenhuizen, gemeente Zuidplas, 

Met nieuwbouw voor het bijna 50 jaar bestaande 

verzorgingstehuis “De Zevenster”. 

Per 1 november moet een totaal plan op tafel liggen. 

De aanpak is de goede, het management van de Zevenster 

kan een dergelijk groot project niet alleen behappen. 

Dat straks de nieuwe Han Weber zijn bestuurlijke ervaring 

mede kan inspannen, dat is te wensen. 

Te wensen is ook dat hierdoor het management van de 

Zevenster de handen voldoende vrij kan krijgen en houden, 

om de kwaliteit va de zorg hoog te houden. 

Een zeer goede zaak, niet alleen voor de Zevenster, maar 

voor de gehele gemeente Zuidplas. 

 

In de derde plaats zullen wij blijvend herinneren de voor de 

zoveelste keer gelopen vierdaagse. 

Heel Nederland is vier prachtige dagen in de ban van 

40.000 enthousiaste, gemotiveerde, topsport bedrijvende, 

wandelaars, ook snelle, vooral jongens en gehandicapten. 

Zij zoeken en verleggen grenzen zoals dat de sport de 

sport maakt. Wat sterk bij deze massale eenheid tot 

uitdrukking komt, bij iedere vierdaagse weer, dat bij het 

zoeken naar de eigen grenzen, de harmonie van de geest 

en het lichaam als weldadig ondervonden wordt. 

Nederland heeft veel van dit soort om trots op te zijn en 

blijvend in onze identiteit te bergen Ik voelde waarachtig 

mij niet alleen.               Non Solus 

 

Nicolaas Overbeeke                 Nieuwerkerk aan den IJssel 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


