
Het geheim van de Berkelkade 
Aflevering 1, even voorstellen  
 

Kent u de Berkelkade? Misschien hebt u dit feuilleton vorig jaar in 
BerkelBericht gevolgd. Sommigen hebben dit gemist of ‘vielen er halverwege 
in’. Daarom herhalen we het feuilleton deze zomer in wekelijkse 
afleveringen.  
 

Er is iets geheimzinnigs aan de hand op de Berkelkade. Het is een eenvoudig 

straatje met gewone mensen. Een gezellig buurtje, dat wel. Nee, breed hebben 

de bewoners van de Berkelkade het niet. En de akkefietjes van alledag komen 

hier natuurlijk ook voor. Toch hebben ze onmeunig schik met elkaar. ´t Is of ze 
nèt iets onbezorgder in het leven staan. Hoe doen ze dat toch? Gebruiken ze een 

wondermiddeltje?  

 

Nee, zullen we het dan maar verklappen? Ze krijgen gewoon soms een steuntje in 

de rug. Ze hebben de weg gevonden naar de gemeentelijke regelingen voor de 

minima. We gunnen u de komende tijd een kijkje in het dagelijkse leven van de 

Berkelkade. In het feuilleton, een soap zo u wilt, passeren allerhande besognes 

de revue. In deze eerste aflevering stellen wij de hoofdpersonen aan u voor.  

 

Kijk hier zitten ze gezellig aan de buurtbarbecue. Gerrit woont er het langst. Hij 

zat vroeger in de textiel en geniet nu van z´n AOW. Hij is druk in gesprek met 

buurman Johan. Jarenlang toerde hij door Europa als internationaal 

vrachtwagenchauffeur totdat hij na een ernstig ongeluk in de WAO belandde. En 

daar in het midden zit Wilma met haar zoons Danny en Maick. Een jaartje 

geleden, na haar scheiding, is ze hier komen wonen. Vooraan zitten bouwvakker 

Paul en zijn vrouw Layla, die nog op zoek is naar een baantje. 

 

Net als in een televisiesoap trekt er een waslijn vol problemen, maar ook 

oplossingen aan u voorbij. Want dat wil de gemeente u graag laten weten: Vaak is 

er een antwoord op uw vragen en een oplossing voor uw problemen. Iedere soap is 

een beetje overtrokken. Zo ook “Het geheim van de Berkelkade” . De problemen 

die erin voorkomen, worden soms een beetje overdreven. Maar het is absoluut 

niet de bedoeling om iemand te kwetsen. Elke gelijkenis met bestaande personen 

berust op toeval.  

 

Wordt vervolgd….  
 

 

 



Het geheim van de Berkelkade 
Aflevering 2, een diepe zucht  
 

Plons… en daar verdween weer een kippenbotje met een grote boog in het water 

van de Berkel. “Jongens, hou nou toch eens op!” Wilma slaakte een diepe zucht. 

“Kan ik nou even gewoon rustig m´n bordje leegeten…?” 

 

We zijn weer terug bij de buurtbarbecue van de Berkelkade. Vorige keer stelden 

wij de hoofdpersonen aan u voor: de gepensioneerde textielarbeider Gerrit, ex-

vrachtwagenchauffeur Johan, bouwvakker Paul en zijn vrouw Layla en de 

alleenstaande moeder Wilma dus, die nu even wat moeite moet doen om haar 

zoons Danny en Maick in het gareel te houden.  

 

Johan komt naast Wilma staan om een stokbroodje te smeren. “Gaat het?” “O ja, 

hoor” , stelt Wilma hem gerust. “Ja, maar kun je het verder ook een beetje 

redden? Je ziet er bezorgd uit.” Johan weet wel dat de scheiding van Wilma 

haar niet in de koude kleren is gaan zitten. “Nou ja, het is wel een geregel. Danny 

gaat na de vakantie naar de middelbare school en Maick wil nu opeens op tennis! 

Weet je wel wat dat kost?” En weer slaakt Wilma een diepe zucht…  

 

“Weet je wat jij eens moet doen? Je moet dat boekje van Gerrit eens vragen. 

Hij had het er net nog met mij over. Vorige week had-ie het meegenomen uit het 

gemeentehuis. Er staan allerlei regelingen in voor mensen met een laag inkomen.” 

“Ja”, zegt Wilma, “maar ik heb al een uitkering, zou ik dan ook nog iets anders 

kunnen krijgen?” Danny en Maick rennen ondertussen achter elkaar aan om de 

tafel. “Is het nou afgelopen..!” 

 

Sorry Johan, wat zei je?” Nou, dat je die folder toch maar ´ns goed moet lezen. 

Ik weet natuurlijk niet of je overal voor in aanmerking komt, maar anders praat 

je er toch even over met iemand van het gemeentehuis? “Tja, daar heb ik 

eigenlijk nooit aan gedacht”, zegt Wilma.  

 

Plons… een grote kring vormt zich op het Berkelwater. Maar wat is dat nou? 

Danny en Maick zijn in geen velden of wegen meer te bekennen…..  

 

Door dit feuilleton, soap zo u wilt, wil de gemeente u graag laten weten dat er 

vaak een oplossing is voor uw problemen. Kijk in de ‘folder van Gerrit’: Regelingen 

kostenondersteuning minima. U kunt deze gratis afhalen in de Gemeentewinkel of 

de Servicepunten. Of bespreek uw situatie met een medewerker van de 

gemeente. 



 

Elke soap is een beetje overtrokken. Zo ook “Het geheim van de Berkelkade”. De 

problemen die erin voorkomen, worden soms een beetje overdreven. Maar het is 

absoluut niet de bedoeling om iemand te kwetsen. Elke gelijkenis met bestaande 

personen berust op toeval.  

 

Wordt vervolgd. 
 

Het geheim van de Berkelkade 
Aflevering 3, apestreken  
 

“Danny! Maick! Waar zitten jullie?” Wilma tuurt ongerust naar de groter 

wordende kring in het Berkelwater. “Ach meisje, je denkt toch niet dat ze er in 

zijn gevallen?” Met een dikke grijns is Gerrit naast haar komen staan. Stiekem 

gooit-ie snel weer een afgekloven botje achter zijn rug om in het water. Plons… 

“Ach, was jij dat”, zegt Wilma. “Ben jij niet een beetje te oud voor dat soort 

apestreken?” “Ha, ha, nee hoor, die verleer ik nooit!”  

 

Weet u het nog? We zijn op de buurtbarbecue van de Berkelkade. En hoewel de 

bewoners het niet al te breed hebben, is het er reuzegezellig.  

 

“Hé Gerrit, wat hoor ik, heb jij een boekje van de gemeente met regelingen voor 

mensen met een laag inkomen?”  

“Ja, die heb ik laatst meegenomen van het gemeentehuis. Ik stond er echt van te 

kijken wat er nog allemaal mogelijk is. Wacht maar even, ik haal ´m wel even op.” 

Even later komt Gerrit weer aan tafel zitten, mèt het boekje. Danny en Maick 

zijn ook weer ´boven water´. Nieuwsgierig willen ze weten wat Gerrit heeft 

opgehaald. “Hé, wegwezen met die vette vingers!”  

 

“Moet je kijken Wilma. Wist je dat je met een minimuminkomen de kosten van 

een sportvereniging, museum- en bioscoopbezoek en zo tot 100 euro per jaar 

vergoed kunt krijgen? Kijk, ook voor jouw jongens.” “Oh”, zegt Wilma, “dat 

boekje heb ik ook gekregen. Ach, dat heb ik helemaal niet goed gelezen. Het zou 

wel goed uitkomen. Dan kan Maick misschien toch bij de tennis.”  

 

Weer loopt Gerrit even weg. “Maick, kom ´ns”, roept hij even later. “Wou jij op 

tennis? Dan heb ik nog wat voor je…” En hij haalt een houten tennisracket 

tevoorschijn waar Tom Okker trots op geweest zou zijn. “Ja doei!”, joelt Maick. 

“Met zo´n ding uit het jaar nul ga ik niet spelen!” “Ach jij, ondankbare apekop!” 

En Gerrit wil het racket even zachtjes op het hoofd van Maick laten stuiteren. 



Maar, o jee, de bespanning knapt aan alle kanten kapot. Maick staat er versuft 

bij te kijken. Met het kapotte racket over zijn hoofd, rustend op z´n 

schouders… 

 

Door dit feuilleton, soap zo u wilt, wil de gemeente u graag laten weten dat er 

vaak een oplossing is voor uw problemen. Kijk in de ‘folder van Gerrit’: Regelingen 

kostenondersteuning minima. U kunt deze gratis afhalen in de Gemeentewinkel of 

de Servicepunten. Of bespreek uw situatie met een medewerker van de 

gemeente. 

 

Iedere soap is een beetje overtrokken. Zo ook “Het geheim van de Berkelkade” . 

De problemen die erin voorkomen, worden soms een beetje overdreven. Maar het 

is absoluut niet de bedoeling om iemand te kwetsen. Elke gelijkenis met 

bestaande personen berust op toeval.  

 

Wordt vervolgd. 
 

Het geheim van de Berkelkade 
Aflevering 4, een afspraakje  
 

Verbouwereerd staat Maick met het kapotte tennisracket om zijn nek te kijken. 

“Hé Gerrit, ouwe snoeper, wat doe je nou?” Bouwvakker Paul komt erbij staan. 

“Wil je een beetje indruk maken op Wilma, ofzo? Daarvoor hoef je die blaag van 
haar niet de kop in te drukken, haha…”  

“Ach jij, Bob de Bouwer, hou jij toch op”, zegt Gerrit, “ik wil Wilma alleen maar 

even laten zien wat er nog voor extra mogelijkheden zijn als je een laag inkomen 

hebt.”  

 

Weet u het nog? We zijn op de buurtbarbecue van de Berkelkade. En hoewel de 

bewoners het niet al te breed hebben, is het er reuzengezellig. Gerrit heeft 

Wilma net laten zien dat zij bijvoorbeeld een bijdrage kan krijgen voor de 

tennisclub waar Maick op wil. Hij had zelfs nog een oud racket voor hem. Tja, nu 

dus niet meer… 

 

Maick gooit het kapotte racket van zich af en maakt zich uit de voeten. “Je 

gedraagt je, hè!”, roept Wilma hem na. “Foei, dat jong zit echt in de puberteit. 
Ik hou m’n hart vast, hoe dat straks gaat als hij op de middelbare school zit. En 

een geld dat dàt kost, pfff…” “Nou”, zegt Gerrit, daar hebben ze ook wat voor.  

Kijk maar, hier staat het: ‘De gemeente Berkelland kan aan ouders en 
alleenstaande ouders, die een minimuminkomen hebben, een bijdrage geven in de 



bijkomende studiekosten van hun schoolgaande kinderen in het voortgezet 
onderwijs, zoals de aanschaf van een boekentas, schoolboeken, de aanschaf van 
een computer, internetkosten, enzovoort. De bijdrage is 350 euro per kind.’   
“Zo”, zegt Wilma, “dat zou goed uitkomen, want ik heb nog helemaal geen 

computer voor hem. Nou Gerrit, als ik dat voor elkaar krijg, ga ik een avondje 

met je op stap, hoor!” En ze werpt Paul een schalkse blik toe. “Wooow, Gerrit!”, 

plaagt Paul, “een afspraakje!”  

 

“Ja, dat doen we”, zegt Gerrit. “Gaan we een keertje naar de bioscoop. Dat valt 

ook onder de regeling Minima. Layla en Paul kunnen wel oppassen…Toch, Paul? Jij 

moet Layla ook eens mee uitnemen. Dat arme wicht zit hier ook maar de hele dag 
thuis. Misschien krijgen jullie daar ook wel een bijdrage voor van de gemeente. 

Romantisch toch… ?” 

 

Door dit feuilleton, soap zo u wilt, wil de gemeente u graag laten weten dat er 

vaak een oplossing is voor uw problemen. Kijk in de ‘folder van Gerrit’: Regelingen 

kostenondersteuning minima. U kunt deze gratis afhalen in de Gemeentewinkel of 

de Servicepunten. Of bespreek uw situatie met een medewerker van de 

gemeente. 

 

Elke soap is een beetje overtrokken. Zo ook “Het geheim van de Berkelkade” . De 

problemen die erin voorkomen, worden soms een beetje overdreven. Maar het is 

absoluut niet de bedoeling om iemand te kwetsen. Elke gelijkenis met bestaande 

personen berust op toeval.  

 

Wordt vervolgd… 
 

 

Het geheim van de Berkelkade 
Aflevering 5, schuldgevoel  
 

“Romantisch...? Ik hoor mijn naam noemen. Waar hebben jullie het over?”  Layla 

komt bij Paul, Gerrit en Wilma staan. “Ooh”, zegt Gerrit, “Wilma en ik gaan een 

keertje naar de bioscoop. En dan vragen we jullie om op te passen op Maick en 

Danny. Goed idee, hè? Haha!” “Ja”, vult Paul aan. “En ik moest jou ook maar een 

keertje mee uit nemen.”  

“Ja, ja…”, snuift Layla. “Volgens mij moet je eerst wat anders regelen, Paul!  

Layla neemt Paul even apart. 

 

Weet u het nog? We zijn nog steeds op de buurtbarbecue van de Berkelkade. En 

hoewel de bewoners het niet al te breed hebben is het er reuzengezellig… 



Alhoewel, het lijkt er op dat Layla nu even een minder gezellig gesprekje met 

Paul wil voeren… 

 

“Ben jij wel goed wijs! Hoe kun je het nu hebben over uitgaan? Je weet toch hoe 

we er financieel voorstaan. Je had vorig jaar beter op je geld moeten letten. 

Moet je kijken hoe we nu in het rood staan. Los dat eerst maar eens op, 

meneertje!” Layla loopt rood aan. “Ja, ja, rustig maar”, probeert Paul te sussen. 

Ik kan dat ook zo gauw niet oplossen. Als jij nu snel een baantje zou vinden…” Ja, 

nou wordt-ie helemaal mooi. Leg het probleem maar weer bij mij neer!” sist Layla  

woedend. 

 

“Ho, ho, ho, we houden het toch wel gezellig, hè? We zitten hier leuk te 

barbecueën. Wat is er aan de hand?” Gerrit komt weer bij Layla en Paul staan. 

“Oh niks”, antwoorden ze in koor. “Nee”, zegt Gerrit, “voor de draad ermee. We 

zijn er hier op de Berkelkade om elkaar te helpen.”  

Layla: “Ach Gerrit, we hebben helemaal geen geld om uit te gaan. We staan al 

tijden zwaar in het rood. Ik zie er geen gat meer in.” 

 

“Tja”, zegt Gerrit, “ik weet niet of het een oplossing is. Maar in dat boekje van 

mij staat ook iets over schuldhulpverlening. Kijk, misschien moet je eens naar de 

gemeentelijke medewerkers van Werk, Zorg en Inkomen. Die kunnen misschien 

wel helpen om jullie financiën weer een beetje gezond te maken?” 

 

Door dit feuilleton, soap zo u wilt, wil de gemeente u graag laten weten dat er 

vaak een oplossing is voor uw problemen. Kijk in de ‘folder van Gerrit’: Regelingen 

kostenondersteuning minima. U kunt deze gratis afhalen in de Gemeentewinkel of 

de Servicepunten. Of bespreek uw situatie met een medewerker van de 

gemeente. Kijk wel goed, als u het formulier invult, welke kosten u aankruist. 

Goed ingevulde formulieren leiden natuurlijk tot een snellere afhandeling. 

 

Elke soap is een beetje overtrokken. Zo ook “Het geheim van de Berkelkade” . De 

problemen die erin voorkomen, worden soms een beetje overdreven. Maar het is 

absoluut niet de bedoeling om iemand te kwetsen. Elke gelijkenis met bestaande 

personen berust op toeval.  

 

Wordt vervolgd… 
 

 

Het geheim van de Berkelkade 
Aflevering 6, een terugblik op het voorafgaande  
 



De afgelopen weken hebben we u wekelijks laten kennismaken met de 

Berkelkade? Wie speelden in dit feuilleton, deze soap, ook al weer een rol? Tijd 

om even terug te blikken. De Berkelkade, het is een van de minst bekende 

plekjes van Berkelland. Maar er is daar iets geheimzinnigs aan de hand. Het is 

een eenvoudig straatje met gewone mensen. Een gezellig buurtje, dat wel. Maar 

breed hebben de bewoners van de Berkelkade het niet. En de akkefietjes van 

alledag komen hier natuurlijk ook voor. Toch hebben ze onmeunig schik met 
elkaar. ´t Is of ze nèt iets onbezorgder in het leven staan. Hoe doen ze dat 

toch? In de afgelopen weken hebben we gezien dat ze de weg ontdekt hebben 

naar de gemeentelijke regelingen voor de minima. We stellen nogmaals de 

hoofdpersonen aan u voor.  

 

Kijk hier zitten ze gezellig aan de buurtbarbecue. Gerrit zat vroeger in de 

textiel en geniet nu van z´n AOW. Naast hem buurman Johan. Jarenlang toerde 

hij door Europa als internationaal vrachtwagenchauffeur totdat hij na een 

ernstig ongeluk in de WAO belandde. In het midden zit Wilma met haar zoons 

Danny en Maick. Een jaartje geleden, na haar scheiding, is ze hier komen wonen. 

Vooraan zitten bouwvakker Paul en zijn vrouw Layla. Zij is nog op zoek naar een 

baantje. Gerrit heeft een boekje uit het gemeentehuis meegenomen met 

regelingen voor mensen met een laag inkomen. Hij laat Wilma zien dat je met een 

minimuminkomen de kosten van een sportvereniging, museum – of bioscoopbezoek 

tot 100 euro per jaar vergoed kunt krijgen. Ook staat er in dat ouders en 

alleenstaande ouders met een minimuminkomen een bijdrage  van 350 euro per 

kind kunnen krijgen in de bijkomende studiekosten van hun schoolgaande 

kinderen in het voortgezet onderwijs, zoals de aanschaf van een boekentas, 

schoolboeken, de aanschaf van een computer, internetkosten, enzovoort. We 

hebben gezien dat Paul en Layla kampen met hoge schulden. Gerrit heeft, met 

zijn boekje in de hand, geopperd om maar eens met een gemeentelijke 

medewerker van Werk, Zorg en Inkomen te praten om de financiële situatie 

weer gezond te maken.  

 

En zo trok er een waslijn vol problemen, maar ook oplossingen voorbij. Want dat 

wil de gemeente u graag laten weten: Vaak is er een antwoord op uw vragen en 

een oplossing voor uw problemen. Kijk in de ‘folder van Gerrit’: Regelingen 

kostenondersteuning minima. U kunt deze gratis afhalen in de Gemeentewinkel of 

de Servicepunten. Of bespreek uw situatie met een medewerker van de 

gemeente. Kijk wel goed, als u het formulier invult, welke kosten u aankruist. 

Goed ingevulde formulieren leiden natuurlijk tot een snellere afhandeling. Elke 

soap is een beetje overtrokken. Zo ook “Het geheim van de Berkelkade” . De 

problemen die erin voorkomen, worden soms een beetje overdreven. Maar het is 



absoluut niet de bedoeling om iemand te kwetsen. Elke gelijkenis met bestaande 

personen berust op toeval.  

 

Wordt vervolgd… 
 

 
Het geheim van de Berkelkade 
Aflevering 7, bril van de neus  
 

“Zo, buurman, lukt het? Moet je die hamburger niet een keer omdraaien?” “Nee, 

Paul, dit gaat allemaal prima. Ik heb hem net omgegooid.” “Smaakt het jou ook 

een beetje?” Paul en Johan staan nog even gezellig te keuvelen bij de dampende 

barbecue. “Auw!” opeens springt Johan op. Hij valt bijna pardoes in de smeulende 

houtskool. Een behoorlijke kiezel is pijnlijk tegen zijn kuitbeen afgeketst. Johan 

kijkt in het rond en ziet Danny en Maick op een afstandje staan te ginnegappen. 

Ze hadden het kapotte tennisracket weer opgezocht en waren er een soort 

straathockey mee aan het spelen en gebruikten een kiezelsteen als puck.  

 

We zijn weer terug op de buurtbarbecue van de Berkelkade. En hoewel de 

bewoners het niet al te breed hebben, is het er doorgaans reuzengezellig…  

 

Johan strompelt naar Danny en probeert hem het racket afhandig te maken. 

Maar Danny doet er nog een schepje bovenop. Hij neemt het racket als een 

stengun onder zijn arm en zet het uiteinde bij Johan op de borst. Met een 

maffioso-accent sist hij: “I ‘m a killer, I kill people for money, but you’re my 

friend, I kill you for nothing…” “Ja, Al Capone, doe jij maar niet zo brutaal!” En 

weer probeert Johan het racket van Danny af te pakken. In die worsteling stoot 

hij zijn eigen bril hardhandig van z’n hoofd. “Ja hoor, leuk… die is kapot!” Beiden 

staan geschrokken boven de bril die in twee stukken op de klinkers ligt. 

“Verdorie”, zegt Johan, “die bril was hartstikke duur.” “Je deed het zelf, hoor”, 

probeert Danny de schuld weg te wuiven. Paul roept: “Hé Gerrit, staat daar nog 

iets over in jouw boekje?” “Ik zal eens kijken. Nou, misschien valt het onder de 

bijzondere bijstand van de gemeente. Als ik jou was zou ik eens informeren”, 

zegt Gerrit. 

 

Door dit feuilleton, soap zo u wilt, wil de gemeente u graag laten weten dat er 

vaak een oplossing is voor uw problemen. Kijk in de ‘folder van Gerrit’: Regelingen 

kostenondersteuning minima. U kunt deze gratis afhalen in de Gemeentewinkel of 

de Servicepunten. Of bespreek uw situatie met een medewerker van de 



gemeente. Kijk wel goed, als u het formulier invult, welke kosten u aankruist. 

Goed ingevulde formulieren leiden natuurlijk tot een snellere afhandeling. 

 

Elke soap is een beetje overtrokken. Zo ook “Het geheim van de Berkelkade” . De 

problemen die erin voorkomen, worden soms een beetje overdreven. Maar het is 

absoluut niet de bedoeling om iemand te kwetsen. Elke gelijkenis met bestaande 

personen berust op toeval.  

 

Wordt vervolgd … 
 

 
Het geheim van de Berkelkade 
Aflevering 8, Haarlemmerolie, voor al uw kwalen  
 

“Nou lui, het wordt mij te koud hier. Ik ga naar binnen. Gaan jullie nog even met 

mij mee?” Paul laat z´n lege bierflesje in het krat zakken en wacht op reactie 

van zijn mede-Berkelkaders. “Zullen we dat dan nog maar even doen? En na een 

tijdje zit iedereen in het knusse huiskamertje van Paul en Layla. “Willen jullie 

nog iets drinken?”, vraagt Layla. “Ja, geef mij maar een glaasje water.” “Gerrit, 

wat is dat nou? Water? Je bent toch niet ziek?”  

“Nee”, zegt Gerrit, “maar wel vijfenzestigplus. Ik moet m´n pilletje nog hebben.” 

“Wat is dat dan voor pilletje?”, vraagt Layla.  

“Nou, iets van geria-huppeldepup. ´t Is in elk geval goed voor mensen zoals ik.”  

 

“Laat eens kijken dan”, roept Paul. “Oh, dat zijn van die dure pillen van de 

drogist. Mijn vader had vroeger Huppelolie, dat was pas lekker.”  

“Je bedoelt zeker Haarlemmerolie, voor al uw kwalen…”, verbetert Gerrit. “Nee, 

echt huppelolie, hoor. Een soort kruidenbittertje. Dat kun je beter nemen, 

Gerrit.”  

 

 “Ja, ja, het is wel goed met jullie. Het kost allemaal geld. Maar toen ik die 

folder heb meegenomen uit het gemeentehuis heb ik me gelijk laten informeren 

over de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. En nu kan ik een 

bijdrage krijgen van 200 euro.”  

“Maar je was toch niet ziek?” grapt Paul. 

 “Nee, maar wel een dagje ouder. En als je 65 bent geweest en je hebt een laag 

inkomen, dan kom je er ook voor in aanmerking. Want net als chronisch zieken en 

gehandicapten hebben ook ouderen hogere kosten voor voeding, een hogere 

gasrekening en meer slijtage van de kleren.” 



Door dit feuilleton, soap zo u wilt, wil de gemeente u graag laten weten dat er 

vaak een oplossing is voor uw problemen. Kijk in de ‘folder van Gerrit’: Regelingen 

kostenondersteuning minima. U kunt deze gratis afhalen in de Gemeentewinkel of 

de Servicepunten. Of bespreek uw situatie met een medewerker van de 

gemeente. Kijk wel goed, als u het formulier invult, welke kosten u aankruist. 

Goed ingevulde formulieren leiden natuurlijk tot een snellere afhandeling. 

Elke soap is een beetje overtrokken. Zo ook “Het geheim van de Berkelkade” . De 

problemen die erin voorkomen, worden soms een beetje overdreven. Maar het is 

absoluut niet de bedoeling om iemand te kwetsen. Elke gelijkenis met bestaande 

personen berust op toeval.  

 

 

Wordt vervolgd …  
 

 

Het geheim van de Berkelkade 
Aflevering 9, een tandenbrekertje  
 

“Sorry, jongens, maar die Huppelolie, of hoe je dat ook noemt, die heb ik niet in 

huis hoor. Als jullie nog iets willen drinken, kan ik jullie alleen nog een pilsje of 

iets fris aanbieden”, zegt Layla. “Nou, geef mij dan nog maar een biertje, om het 

af te leren”, grapt Paul. “Heeft iemand de flessenopener gezien? Of hebben 

jullie ‘m kwijt gemaakt?” Johan antwoordt: “Ach joh, dat flesje krijg jij toch wel 

met je tanden open? Dat deed je vroeger ook”.  

“Ja, ik kijk wel uit, ik ben net bij de tandarts geweest”.  

“Oh, heb je dan nu zo’n klappergebit, Paul?” 

“Nee, niks kunstgebit, hij heeft m’n tanden mooi weer helemaal in orde gemaakt, 

hoor”.  

We zijn weer op de Berkelkade? Weet u het nog? Er is daar iets geheimzinnigs 

aan de hand. Het is een eenvoudig straatje met gewone mensen. Een gezellig 

buurtje, dat wel. Nee, breed hebben de bewoners van de Berkelkade het niet. 

Maar ´t is of ze nèt iets onbezorgder in het leven staan. Hoe doen ze dat toch? 

Ze hebben de weg gevonden naar de gemeentelijke regelingen voor de minima.  

“Nou Paul, da’s een duur grapje. Was je daar dan voor verzekerd?” vraagt Johan. 

“Ja, ik heb een collectieve aanvullende verzekering, bovenop m’n 

basisverzekering van Menzis. En dan krijg je bijvoorbeeld een aantrekkelijke 

vergoeding van deze tandartskosten. Staat dat niet in dat boekje van jou, 

Gerrit? Want dit is ook een regeling voor mensen met een minimuminkomen.” 

 



“Ja hoor”, zegt Gerrit, “die regeling staat er ook in. Kijk, als je bij Menzis 

verzekerd bent, dan betaalt de gemeente Berkelland de premie voor de 

collectieve aanvullende verzekering. En als je niet bij Menzis zit, kun je per 1 

januari overstappen. Daarvoor hebben ze in het gemeentehuis formulieren.”  

 

Door dit feuilleton, soap zo u wilt, wil de gemeente u graag laten weten dat er 

vaak een oplossing is voor uw problemen. Kijk in de ‘folder van Gerrit’: Regelingen 

kostenondersteuning minima. U kunt deze gratis afhalen in de Gemeentewinkel of 

de Servicepunten. Of bespreek uw situatie met een medewerker van de 

gemeente. Kijk wel goed, als u het formulier invult, welke kosten u aankruist. 

Goed ingevulde formulieren leiden natuurlijk tot een snellere afhandeling. 

Elke soap is een beetje overtrokken. Zo ook “Het geheim van de Berkelkade” . De 

problemen die erin voorkomen, worden soms een beetje overdreven. Maar het is 

absoluut niet de bedoeling om iemand te kwetsen. Elke gelijkenis met bestaande 

personen berust op toeval.  

 

Wordt vervolgd…  
 

Het geheim van de Berkelkade 
Aflevering 10 (slot), een schat aan mogelijkheden  
 

Alle bewoners van de Berkelkade zitten nog tot in de kleine uurtjes bij elkaar in 

het gezellige huiskamertje van Layla en Paul. Johan zit op z’n praatstoel en 

verhaalt langdurig over vroeger. “Mijn opa heeft hier nog gevaren als 

Berkelschipper. Dat waren nog eens tijden. Ploeteren op die Berkelzompen. En 

toch werd er nog wat verdiend. Niet veel, maar ze konden er van rond komen.”  

 

Danny hoort het allemaal met rode oortjes aan. Niet omdat het nu zo’n pikant 

verhaal is, maar omdat de vermoeidheid aardig toe begint te slaan. De woorden 

van Johan beginnen te dansen in zijn oren. Met het beeld van de Berkel en de 

Berkelschippers voor ogen dommelt hij in slaap. Langzamerhand wordt het water 

van de Berkel woester en woester en de Berkelschipper neemt de gedaante aan 

van een gevaarlijke piratenkapitein. Angstaanjagend komt hij dichterbij.  “Hé, jij 

daar”, brult hij naar Danny. “Ik ben op zoek naar het geheim van de Berkelkade. 

Wat weet jij daarvan? Zeg het nou maar: waar kan ik die schat vinden?” “De 

schat?” stamelt Danny. Ik weet niks van een schat. Laat me met rust.” Gelukkig 

vaart het schip voorbij.  

 

Uit het water duikt opeens een Berkelmeerminnetje op. “Hé, psst, Danny, zal ik 

je wat vertellen?” fluistert zij. “Je moet het geheim van de Berkelkade 



ontdekken voordat die boeman weer terugkomt. Het is een schat die de 

Berkelschippers verstopt hebben achter één van de stenen van de kade. Zoek er 

snel naar…” En weg is ze weer. Danny struint de kade af en voelt of er stenen 

loszitten. En na een tijdje, ja hoor, daar voelt hij wat. “Ja! ja!” schreeuwt hij, “ik 

heb de schat gevonden. Ik heb het geheim van de Berkelkade ontdekt!”  

“Hé Danny, waar heb je het over?” vraagt Gerrit. En Danny schrikt weer wakker. 

“En blijf eens van mijn folder met de voorzieningen voor de minima af. Wat zei je 

nou, is dat het geheim van de Berkelkade? De schat? Nou, het bevat wel een 

schat aan informatie.”   

 

“Dat krijg je nu van die langdradige verhalen van jou, Johan. Het jong valt er van 

in slaap. Ze mogen jou wel een langdradigheidstoeslag geven, in plaats van die 

langdurigheidstoeslag die je ontvangt” “Langdurigheidstoeslag? vraagt Wilma. 

Wat is dat dan?” “Dat is een eenmalige uitkering voor mensen die niet meer 

kunnen werken en al vijf jaar of langer op bijstandsniveau zitten. Ik krijg als 

alleen staande 336 euro.” Maar nu gaan we naar huis, hoor. We hebben lang 

genoeg gezeten. Het was gezellig. Doen we nog eens, hè? Nou lui, aju!”  

 

Dit is de laatste aflevering van het feuilleton. Met deze ‘soap’ wil de gemeente u 

graag laten weten dat er vaak een oplossing is voor uw problemen. Kijk in de 

‘folder van Gerrit’: Regelingen kostenondersteuning minima. U kunt deze gratis 

afhalen in de Gemeentewinkel of de Servicepunten. Of bespreek uw situatie met 

een medewerker van de gemeente. Kijk wel goed, als u het formulier invult, welke 

kosten u aankruist. Goed ingevulde formulieren leiden natuurlijk tot een snellere 

afhandeling. 

Alle afleveringen van “Het geheim van de Berkelkade” zijn nog terug te lezen op 

de website www.gemeenteberkelland.nl. Wij hopen dat u de afleveringen met 

plezier hebt gelezen en deze voor u aanleiding waren om desgewenst gebruik te 

maken van de voorzieningen die de gemeente u biedt! 

 

EINDE 
 


