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 Secretaris: M.J.M. Visser- Bouter ( Riet ) 
 Penningmeester: J.W. Rook- Boogaerdt ( Janny ) 
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Beheerder van het archief en rechterhand van gehele bestuur : E. Moerkerken-Dekker 
( Elsa ). 

 
 Het bestuur kwam het afgelopen jaar bijna maandelijks bijeen in de 

vergaderkamer van de Dertienhuizen. 
 Op de ledenvergadering van 25 april 2018 is afscheid genomen van Henk Klip als 

bestuurslid en als opvolger gekozen Henk Hofwegen.  
 Op die avond ontvingen we tevens een cheque van de Rabobank clubkasaktie van 

€ 389,80. Te besteden aan digitalisering.  
 Het 2e gedeelte van de Boerderijen serie werd vertoond wat zeer werd 

gewaardeerd door de leden. 
 Op Koningsdag werd onze kraam weer goed bezocht. Foto’s van vroeger, die toch 

herkenbaar zijn voor het publiek doen het altijd goed. Ook kwamen de leden vaak 
gewoon een praatje maken. 

 Dit jaar kwamen er 3 uitgaven tot stand van Oud Nieuws, mooi vormgegeven en 
veel informatie, weer iets om te bewaren. 
1x het volg van het verhaal over het Gemeentehuis en 2 +3 over de geschiedenis 
van de Zaag en de bewoners. 

 De vitrines in de bibliotheek werden in de zomermaanden door ons gevuld. 
Souvenirs uit Krimpen aan de Lek in de ene helft en bodemvondsten door de WAN 
in het andere gedeelte. 

 Ook de fotowand in de bieb werd regelmatig aangepast aan de actualiteit. 
 De vitrinekast in de hal van de Dertienhuizen wordt ook regelmatig ingericht met 

oude en “nieuwe” aanwinsten. Ga eens een kijkje nemen. 
 Op Facebook verschijnt bijna wekelijks een “oude “foto, hierop komen altijd veel 

reacties 



 De website is steeds actueel en wordt heel goed bekeken ook vanuit het 
buitenland. 

 De scheepswerven ; RTV Krimpenerwaard ( Paul de Heus en Loes Verton ) hebben 
filmopnames gemaakt met begeleiding van Gijs en Elsa waar bij Floor het 
commentaar verzorgde. Inmiddels is deze film uitgezonden en op you tube al vele 
malen bekeken, ook in het buitenland. 

 1 september hebben we deelgenomen aan de Cultuurmarkt in het Cultuurhuis. 
Met folders , boekjes, oude ansichtkaarten en bijzonderheden over Open 
Monumentendag droegen we bij aan een gevarieerde middag. 

 8 sept. Open Monumentendag Thema Europa. Op 2 plekken hebben we ons 
gepresenteerd, in de NH kerk met de geschiedenis van de Walvisvaart en power 
point over straatnamen Tiendweg Noord (Henk Hofwegen) en in een loods van v/h 
Bolnes met aandacht aan de scheepvaart vroeger en nu (Floor en Gijs) 
Filmfragmenten , voorwerpen en verhalen; ook vele oud werknemers kwamen een 
kijkje nemen. 

 Op 15 september de Excursie naar Utrecht. Met 40 leden in de bus, koffie, 
stadswandeling, lunch en een rondvaart beleefden we een mooie dag. Ook het 
weer werkte mee. Op de website zijn foto’s te zien ( Herman Visser ) 

 Op de najaarsledenvergadering van 22 november vertelde de heer Aad Schouten 
een boeiend verhaal over molens en het leven en werken op een molen. Hij is zelf 
molenaar op een molen in de Alblasserwaard.  

 2 bestuursleden hebben een gesprek gehad met ambtenaren van de gemeente 
i.v.m. de verkoop van grond aan het Middelland. Het betreft hier de oude 
begraafplaats. Eerst zal onderzocht worden of deze begraafplaats geruimd is en 
ook wordt onderzocht wat er gaat gebeuren met het hek en het brandspuithuisje, 
die gemeentelijk monument zijn.  

 Ook dit jaar kregen we weer schenkingen in de vorm van foto’s, schilderijen , 
boekwerken enz. Waarvoor onze dank. 

 Er is al een paar maal overleg geweest met het bestuur van Thialf om te komen tot 
een gezamenlijke uitgave over de geschiedenis van deze vereniging. Ook is er 
materiaal ter beschikking gesteld voor de nieuwe fotowand in het clubgebouw van 
Thialf. 

 Er ligt een voorstel bij het bestuur voor het oprichten van een HOP, historisch 
ontmoetingspunt, in de bibliotheek, in samenwerking met het Streekarchief. 

 Iedere 1e vrijdagmiddag van de maand zijn er bestuursleden aanwezig aan de 
leestafel in de bibliotheek met foto’s, informatie enz. 

 Regelmatig ontvangen we van leden en andere belangstellenden foto’s en 
documenten over de geschiedenis van Krimpen aan de Lek. Hiervoor houden we 
ons steeds aanbevolen. Eventueel kunnen we ze scannen en krijgt u ze weer terug. 


