
Notulen van de NAJAARSLEDENVERGADERING  van 22 november 2016 in 
het CULTUURHUIS.  
 
Aanwezig plm. 55 leden incl. het bestuur. 
Bericht van verhindering van de dames Peterse-Borsje, Happée, Rijnberg, Pols- 
de Vogel, en de heren Smit, Eerland, Pot, Visser en v.d. Graaf. 
 
Voorzitter Hans Dekker opent de vergadering, heet ieder welkom in het 
NIEUWE CULTUURHUIS met de woorden: we kunnen groeien als vereniging; 
hier hebben we de ruimte. 

 De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 april 
2016 worden goedgekeurd met dank aan Riet. 

 Mededelingen vanuit het bestuur: 
 De huisvesting voor het archief in de Dertienhuizen is nu definitief. Elsa heeft 
het archief ingericht, alles is al zoveel mogelijk digitaal. Zij geeft uitleg over de 
inrichting. U bent hier welkom. 
Tijdens een Open Huis op 2 dec. wordt de Archiefruimte aan de bewoners van 
de Dertienhuizen gepresenteerd. Het is een gezellige bijeenkomst geworden. 
Grotere objecten krijgen een plaats op de zolder van de loods van de fam. 
Bruinenberg. Onze dank hiervoor. 
In de Bibliotheek krijgen wij een foto wand ter beschikking, over een vitrinekast 
wordt nog nader beslist. Ook bestaat de mogelijkheid om bijv. 1 keer per maand 
op een vaste middag, op de leestafel div. boeken en foto’s te bespreken met 
belangstellenden. 
De mooie scheepsbel van de bark Krimpen aan de Lek krijgt een plekje hier in 
de hal. 
Van het Stimuleringsfonds van de Rabobank krijgen wij een cheque van €1750, 
00, te besteden aan een laptop, beamer en printer. De officiële overhandiging 
vindt in januari 2017 plaats. 
Floor Hartog geeft uitleg over de KRUKAS, het monument voor de Machine-
industrie in Krimpen aan de Lek. De onthulling zal plaats vinden febr./ maart 
2017 . U leest dit ongetwijfeld in de pers. 
Er wordt gevraagd aan de leden wie er behulpzaam kan zijn bij het onderhouden 
van de website. 
In de IJssel en Lekstreek verschijnt een wekelijkse rubriek met een onderwerp 
van historisch belang , in samenwerking met 3 zusterkernen. 
De foto houders die in de Bibliotheek hangen zijn geschonken door ons lid John 
de Boer. ( makelaardij ). 
 

 Tijdens de Rondvraag werd er naar de rotonde op de N 210 
gevraagd. Hier zullen andere instanties zich mee gaan bemoeien.  

Nico van Wijngaarden meldde dat hij mee gaat doen met een verhalenwedstrijd 
bij het Streekarchief. We zijn benieuwd naar het resultaat. Ook werden er 



suggesties voor sprekers en excursies gevraagd. Genoemd werden de 
Wielewaal, Algerabrug, gemaal in Haastrecht, Bisdom van Vliet. 
Na een zeer geanimeerde Pauze was het woord aan Sander Enderink. Met een 
power point presentatie vertelde hij de geschiedenis van het Streekmuseum en 
het belang van het voortbestaan van het museum voor de Krimpenerwaard. Hij 
is ook bezig een boek samen te stellen over de Krimpenerwaard, waarin van 
iedere kern de bijzonderheden worden belicht. Hiervoor vroeg hij ook 
informatie. Het boek zal in het voorjaar van 2017 uitkomen. 
 
Voorzitter Hans Dekker sluit deze ledenvergadering, de 1e in het Nieuwe 
Cultuurhuis . 

 
 


