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Samenstelling van het bestuur : 

• Voorzitter: J. Dekker ( Hans ) 

• Secretaris : M.J.M. Visser- Bouter ( Riet ) 
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• Algemene bestuursleden : G. Moerkerken ( Gijs ), R. Baas ( Roland ) en   

H. Hofwegen ( Henk) 

           Beheerder van het archief : E. Moerkerken- Dekker ( Elsa ) 

▪ Door de corona maatregelen kwam het bestuur het afgelopen jaar 

slechts 2 x bij elkaar. Het verdere overleg gebeurde per mail ( heel vaak ), 

of per telefoon.  

▪ Ook de geplande ledenbijeenkomsten van april en nov. konden geen 

doorgang vinden. 

▪ SAK. Dit jaar is door de historische verenigingen van Ouderkerk,  Krimpen 

aan den IJssel, Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek, later aangevuld door 

Bergambacht de SAK opgericht, Stichting Archeologie Krimpenerwaard. 

Hierbij is de WAN ( Werkgroep Archeologie Nederlek ) opgeheven. Mede 

door  de inspanning van Cor Zondervan en Arie Helleman is ook de 

archeologie van Krimpen aan de Lek op de kaart gezet.  

▪ Facebook pagina : Inmiddels zijn hierop 539 volgers, iedere week wordt 

hierop een foto geplaatst waarop regelmatig reacties komen. Ook onze 

website had wederom veel belangstelling. Neemt u eens kijkje !! Hierop 

worden regelmatig vragen gesteld waarop we zo goed mogelijk proberen 

te antwoorden.  

▪ Ondanks alle beperkende maatregelen hebben toch vele leden op ons 

gestemd voor de grote Rabo club actie, een cheque van € 412, 96 is het 

mooie resultaat. 



▪ Oud Nieuws. Het is de gewoonte om 3 nieuwsbrieven per jaar uit te 

geven, maar door het wegvallen van de ledenvergaderingen en de 

excursie heeft de redactie een extra nummer samengesteld, ook tere ere 

van ons 20 jarig bestaan. Tezamen met een presentje is dit bij de leden 

bezorgd.  

▪ Open monumentendag. Het thema was dit keer Leermomenten. In de 

HOP in de bibliotheek en aan de fotowand was een mooie expositie te 

zien over de scholen en het onderwijs in Krimpen aan de Lek. Ook hierbij 

een aparte uitgave van Oud Nieuws . De gemeente had hier een speciale 

krant aan gewijd en men kon in iedere kern een dorpswandeling maken 

langs de genoemde punten. Voor Krimpen aan de Lek was er een aparte 

uitgave beschikbaar.  

▪ 75 jaar bevrijding.   Hier is al veel over voorbereid ook in samenwerking 

met andere verenigingen. In samenwerking met het Streekarchief Gouda 

hebben we diverse interviews gehouden  over de gebeurtenissen in de 2e 

W.O.  We hopen daar later op terug te komen en deze in een Oud 

Nieuws te publiceren.  

▪ Door de fam. van Harten en de fam. Groeneveld werd het bestuur 

verrast met een mooie attentie ! Hartelijk dank hiervoor. Van diverse 

leden en andere belangstellenden krijgen we regelmatig foto’s, boekjes,  

documenten en kleine voorwerpen ter uitbreiding van ons archief .In de 

vitrine in de Dertienhuizen wordt dit tentoongesteld.   

▪ Onze leden : A. de Bode,  A. Lekkerkerker en J. de Jager zijn helaas het 

afgelopen jaar overleden. We hebben ons medeleven betuigd aan de 

familie.  

▪   Iedere 1e vrijdagmiddag van de maand is het de gewoonte om met 

enkele bestuursleden aan de leestafel in de bibliotheek aanwezig te zijn. 

Voor informatie, het inzien van foto’s , verkoop van de boekjes of 

gewoon voor een praatje. Gelukkig is dit toch 5 x  doorgegaan, met een 

scherm en/of mondkapje 

▪ Slijterij den Boer heeft informatie gevraagd voor het ontwerp van een 

etiket voor een nieuw uit te geven drankje. Het 1e exemplaar is op 26 

november overhandigd in de winkel. 

▪ Elke donderdagmorgen vanaf 10.30 uur is onze archiefmedewerker Elsa 

Moerkerken aanwezig in het archief. Hier kunt u foto’s en documenten 

inzien en/of afgeven. Wij houden ons steeds aanbevolen voor 

afbeeldingen van Krimpen aan de Lek. Na het scannen krijgt u ze terug.  



 

 

 

 


