
 

Flats in de Rembrandtlaan zijn ondersteund…             Foto: Martin Dekker 

Niet alleen een probleem met de lift in de flat aan de Rembrandt-

laan. Ook moeten palen op de galerij en het balkon van vier eta-

ges de boel ondersteunen. Dit al vanaf april 2014. Gelukkig is er 

nu een start gemaakt met de herstelwerkzaamheden. Je zou toch 

maar zo’n anderhalf jaar tegen die foeilelijke palen moeten aan-

kijken. Genoeg te doen dus en hopelijk nemen ze daarbij het 

onderhoud aan de lift ook mee… 

Naore ervaering in de lift 

Nog mor kort geleeje, naomelijk op zondag 27 juli 2015, reeje 

m’n vrouw en ik naer Slierecht. We wouwe  een baksie koffie 

gaon drinke bij m’n moeder in de Rembrandtlaon. We reeje be-

tijds weg en kwamme om en naebij haalef vier aan. We beslote 

met de lift te gaon. Nou wou ’t toeval dat ’r nog een mevrouw 

met de lift wou gaon, omdà ze ’t hêêl aareg in d’r rug had. We 

mosse aalle drie naer d’n twêêde etaozie.  



D’r wier op knoppie nommer twêê gedouwd. De lift kwam inder-

daod in beweging, mor hij kwam onverwachs met een schoksie 

tò stilstand. De deure wazze nie ope te krijge. Toe mor op d’n 

alarmknop gedrukt. We krege kontakt en ’t advies was om nog-

maols op aalle knoppies te douwe. Dat hà gêên rizzeltaot. D’r 

wier toe gebeld met de servicedienst. De liftmonteur was in Rot-

terdam aan ’t waarek en ’t zou nog zeker 50 menute dure om ter 

plaetse te komme. Nou is wachte nooit leuk, mor 50 menute op-

geslote zitte in een lift lijkent wel een êêuwighaaid te dure. Mor 

ja, je mot ’r mor in beruste, want je kan gêên kant op.  

In afwachting van hullep, raokte we mè mekaor aan de praot en 

dan heb ie ‘t over van aalles en nog wat. Zôôiets is een gedwonge  

sitewaosie en nou weet ik uit aaige ervaering hoe gaauw ie 

mekaor dan leer kenne. ’t Blijf ommers nie allêên bij kennisma-

oke. Onze mederaaizigster was blij dà ze saome met ons in de 

lift was opgeslote, want ze had ’t ’r nie aareg op in zo’n krappe 

ruimte. We wazze ’t ‘r over êêns dat een wachttijd van 50 me-

nute, en ‘t daerdeur ruim een uur duurt voordà je d’r uit gehaold 

wordt, onverantwoord is in een senioreflat waer ok beweuners 

van in de 90 jaer weune. As die allêên opgeslote komme te zitte, 

bestaot ’r een grôôte kans dà ze in peniek raoke met aalle ge-

vollege van dien. Ok de alarmering zou een perbleem kanne 

weze, want je kan weliswaer op d’n alarmknop drukke, mor de 

stem die je dan hoort is vrij zacht.  

Een ouwer persoon met een slecht gehoor zou dan nie hore wat 

ie mag verwachte. In ’t slechste geval zou d’r gêên alarmopvol-

ging vollege en dan bestaot de mogelijkhaaid dat iemand d’n 

hêêlen dag of nacht opgeslote zit. Mot jie nie aan denke. Boven-

dien, wat mot jie doen as ie naer de w.c. mot? Je schaom je aaige 

toch dôôd as ie je behoefte in de lift zou motte doen. Kortom, wij 

vinge dat ‘r aan de lange wachttijd en de alarmeringsmogelijk-

haaid gaauw wà mò worre gedaen om in de toekomst nog 

grôôtere perbleme te voorkomme! 

Piet van Grietjies  


