
Notulen van de Najaarsledenvergadering gehouden op 22 november 2017 in het 
CULTUURHUIS te Krimpen aan de Lek. 
 
Aanwezig plm. 60 leden incl. bestuur + 12 belangstellenden. 
Bericht van verhindering van de dames : van Leeuwen- Broere, Blankert- van 
Oordt, Klapwijk, van Limborgh, van Halewijn, Drenth, en de heren: Smit, v.d. 
Graaf, Drenth en de Keuning.  
 

1. Voorzitter J. Dekker opent de vergadering en heet de leden en de 
belangstellenden welkom. Waardeert het zeer dat de vereniging en ook 
het onderwerp van vanavond zoveel mensen aanspreekt. We voelen ons 
hier steeds meer thuis, zeker omdat we regelmatig een foto-expositie in de 
Bibliotheek houden. 

2. De notulen van de vorige vergadering die zijn bijgevoegd, worden 
goedgekeurd. 

3. Mededelingen : 
   De zgn. Burgemeesterskast ( uit het voormalige gemeentehuis aan de 
Dorpsstraat) en de Zalmplank zijn nu in hier in het CULTUURHUIS te 
bewonderen. Boven aan de trap, de toelichting hangt er naast.  
   Elke 1e vrijdagmiddag van de maand kunt u aan de leestafel van 
bibliotheek terecht voor uw vragen, opmerkingen, foto’s enz. Er zijn altijd 
enkele bestuursleden aanwezig, alsmede het foto archief op de laptop. 
   De vitrinekast in de Dertienhuizen is verplaatst naar een gunstiger plek. 
Regelmatig wordt de inhoud veranderd en aangepast aan de actualiteit. Gaat 
u eens een kijkje nemen. 
   Het boekje met de Rondwandeling in Krimpen aan de Lek is nog te koop 
bij de balie van het CULTUURHUIS. 
  Ook deze keer ontvingen we weer diverse schenkingen, waarvoor we de 
gevers hartelijk danken. Van mevr. Klapwijk ontvingen we de Gouden 
Dijknijper, van mevr. Blankert- van Oordt een kanonskogen uit de 80 
jarige oorlog, en van Jan van Lit vele foto’s, mappen met stambomen en 
knipsels over Krimpen aan de Lek. Hebt u hier belangstelling voor, komt u 
gerust eens kijken. 
  Sinds 2009 maakt ons lid de heer Aris Middelkoop deel uit van de 
redactiecommissie. Nu heeft hij aangegeven dat hij het jammer vind hiermee 
te willen stoppen. Middelkoop wordt hartelijk bedankt en krijgt een attentie. 
Daarna wenst hij de vereniging een goede toekomst Als opvolger heeft zich 
de heer Bert v.d. Herik aangemeld. 
4. We hebben veel reacties ontvangen op ons strookje betreffende de 

excursie. De meerderheid gaf aan een busreis te prefereren. Als datum 
hebben we de zaterdag na Open Monumentendag vastgesteld, dus dit jaar 
15 sept. Zodra het een en ander definitief is hoort u van ons. 

 



 
 

5. Bij de rondvraag worden er vragen gesteld over het verplaatsen van de 
Mariaklok en over het onderhoud van de Oude begraafplaats. 
Voorzitter antwoordt dat deze onderwerpen al langer spelen met de 
gemeente. Voor de herindeling zijn er al diverse plannen gemaakt met de 
gemeente en onlangs hebben we de gemeente hier weer aan herinnerd.  
Ook wordt het idee geopperd een Nieuwsbrief te wijden aan de 
straatnamen in Krimpen aan de Lek.  

 
Hierna volgt het 1e gedeelte van een PowerPoint presentatie : 
Boerderijen en boeren in Krimpen aan de Lek.  
Het geheel is samengesteld door Elsa Moerkerken- Dekker en wordt van 
toelichting voorzien door Floor Hartog. Hierbij vertelt hij uit zijn 
herinnering. Door de aanwezigen wordt dit soms aangevuld. 
  Mevr. Okki van Vliet- van Reeuwijk vertelt een persoonlijke anekdote 
over een sieraad van een familielid dat een boerderijtje bewoonde uit de 
presentatie. Het sieraad schonk ze vervolgens aan de vereniging, 
waarvoor ze hartelijk werd bedankt. 
 
  
De voorzitter sluit de vergadering. Op de volgende ledenvergadering zal 
het 2e deel van deze lezing worden gepresenteerd.  

 
 


