
Uitnodiging najaarsledenvergadering Historisch Vereniging Crempene 30-11-2022 

 

 

AGENDA BESTUURSVERGADERING 

 
Datum: 

Plaats: 

Genodigden: Riet, Elsa, Hans, Gijs, Roland, Frits en Henk 

 

Secretariaat : Annetje Ockersstraat 19, 2931 PJ Krimpen aan de Lek      Email: crempene@ziggo.nl 

Website : www.historischeverenigingcrempene.nl       Facebook: historischeverenigingcrempene 

 

Krimpen aan de Lek, november 2022. 

 

Geachte leden, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de najaarsledenvergadering op 30 november 

2022 in het Cultuurhuis, Markt 201, Krimpen aan de Lek. 

Aanvang 20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur. 

 

 

 

AGENDA: 

 

1. Opening door de voorzitter J. Dekker. 

2. Mededelingen vanuit het bestuur.  

3. Notulen van de voorjaarsjaarsledenvergadering van 28-04-2022 (bijgevoegd) 

4. Rondvraag. 

5. Afscheid van Riet Visser-Bouter als bestuurslid. 

Riet is op de voorjaarledenvergadering van 28-04-2022 al officieel afgetreden als 

bestuurslid. Vanwege haar afwezigheid op de voorjaarsvergadering gaan we nu op gepaste 

wijze stil staan bij het aftreden. Tevens zal decharge worden verleend van haar 

bestuurstaken. 

6. Lezing ‘Het ontstaan van de Krimpenerwaard’ door Paul in het Veld namens de Stichting 

Archeologie Krimpenerwaard (SAK)..  

(pauze tussendoor). 

7. Sluiting. 

In de pauze en na afloop liggen er diverse boeken en oude ansichtkaarten ter inzage welke we ook 

te koop aanbieden. 

Heeft u zelf oude foto’s of historisch materiaal wat voor de vereniging interessant is?  

Wij ontvangen het graag om in te scannen waarna u het weer van ons terug krijgt. 

 

Graag hopen wij u te kunnen begroeten op 30 november a.s. 

Henk Hofwegen, secretaris. 
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Lezing HV Crempene op 30 november 2022 door de Stichting 

Archeologie Krimpenerwaard over “Het ontstaan van de 

Krimpenerwaard” 
 
 

De eerste keer dat de naam ISLA (IJssel) voorkomt in een geschreven 

stuk dateert van 860. Een kleine honderd jaar later, in 944, wordt het 

gebied tussen de Lek, van Heeswijk tot Krimpen aan den IJssel, het 

gouw Lake of Isla (Lek en IJssel) genoemd. Dat is het gebied dat wij nu 

de Krimpenerwaard noemen. 

 

De Krimpenerwaard was in die tijd een veenwildernis waar wilde 

dieren leefden en dat vrijwel ontoegankelijk was. Toch begonnen 

vanaf ongeveer het jaar 1000 boeren de Krimpenerwaard te 

ontginnen en eind 13e eeuw was het hele gebied tot ontginning 

gebracht. 

 

Wie waren die ontginners en waar kwamen zij vandaan? Hoe leefden 

deze pioniers en hoe gingen zij te werk? Hoe woonden zij? Welke 

tegenslagen kregen zij te incasseren? 

 

Wat kan archeologie bijdragen aan de kennis rondom de ontwikkeling 

van de Krimpenerwaard? Een lezing over het ontstaan van de 

Krimpenerwaard van 1000 – 1300 en over de toekomst van dit unieke 

gebied. 

 

 
 

Detail (Krimpen aan de Lek) schilderijkaart 1498 

 


