
Notulen van de najaarsledenvergadering gehouden op donderdag 22 november 2018 in 
het CULTUURHUIS te Krimpen aan de Lek. 

 

Aanwezig plm. 55 leden incl. het bestuur. 

Bericht van verhindering van de dames: Klapwijk, Groeneveld, Happee, van Dam, fam. 
Bax, Wepster, Lebbink, Ooms, de Jager, van Limborg, van Evert, van der Gaag en Drenth. 

 

1. Voorzitter Hans Dekker opent de vergadering, heet ieder welkom, speciaal de 
gastspreker van vanavond de heer Aad Schouten. Ook een welkom voor een nieuw 
lid.  Deze avond wordt voor de 3e keer op rij op 22 november gehouden. November 
2018 is een speciale maand met 2 grote herdenkingen: 400 jaar geleden vond de 
Dordtse Synode plaats en 100 jaar geleden kwam er een eind aan de 1e 
Wereldoorlog. De media hebben hier veel aandacht aan geschonken. 

2. De notulen van de vergadering van 25 april 2018 worden goedgekeurd. De 
voorzitter heeft over het punt van de Oude Begraafplaats aan het Middelland een 
aanvulling: De gemeente is van plan het perceel te verkopen. Vanuit de vereniging 
zijn er vragen gesteld over het ruimen en over de aanwezige monumenten ( hek + 
brandspuithuisje) maar tot op heden is er nog geen antwoord ontvangen. We 
houden het sterk in de gaten. 

3. Mededelingen: Er zijn de laatste tijd diverse schenkingen gedaan, o.a. etsen, 
schilderijen, foto’s, boeken en documenten. Onze archivaris heeft daar een lijst van 
gemaakt die ter inzage ligt. Voorzitter vraagt suggesties van onderwerpen voor de 
volgende Nieuwsbrief. Het Streekarchief en de Bibliotheek zoeken samenwerking 
met onze vereniging om een HOP in te richten, een Historisch Ontmoetings Punt. 

4. Er worden suggesties gevraagd voor de volgende Excursie. De trip naar Utrecht 
was succesvol. Het kan wellicht ook door 2 leden worden voorbereid. Er zijn enige 
voorstellen: Archeon; Den Briel; Hellevoetsluis. Op de voorjaarsvergadering komen 
we hierop terug .De datum staat al vast: 21 september 2019.  Ter aanvulling: 14-15 
september OPEN MONUMENTEN DAG met als thema : PLEKKEN VAN PLEZIER. De 
Havendagen in Rotterdam zijn van 6-8 september.  

5. Tijdens de rondvraag wordt er een vraag gesteld over de rigoureuze 
woningbouwplannen in de westhoek van Krimpenerwaard en ook over de 
opmerking dat hier weinig van historische waarde is. Waar is dit op gebaseerd ? 
Voorzitter antwoordt dat alles nog in een voorbereidende fase zit, alles moet nog 
worden getoetst.  Dit is een proces van lange adem. Een bedankje gaat uit naar de 
organisatie van de excursie.  



Vervolgens krijgt de heer Aad Schouten uit Bleskensgraaf het woord. 

Hij gaat met een boeiend verhaal met power point in op het leven en wonen op en bij 
een molen in de Alblasserwaard. De bemalingen met de onder- en bovenmolen worden 
uitgelegd en ook het dagelijks leven met een gezin krijgt de aandacht. Het beroep van 
molenaar gaat vaak over van vader op zoon. De heer Schouten is trots op zijn beroep en 
draagt dat met verve uit. 

In de Pauze worden de foto’s van de Excursie vertoond en kan men nog de boekjes inzien 
of aanschaffen. 

Na het 2e gedeelte van de lezing  sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de heer 
Schouten voor deze mooie en interessante lezing waarop al enthousiaste reacties volgen 
en wenst iedereen wel thuis en alvast goede dagen voor eind december. 

 

 

 

 

 


