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 Het bestuur kwam het afgelopen jaar bijna maandelijks bijeen in de
vergaderkamer van de Dertienhuizen.
 28 maart was het bestuur aanwezig bij de afscheidsplechtigheid van Floor
Hartog. Voorzitter Hans Dekker hield een mooie toespraak. Wij als vereniging
zijn Floor veel dank verschuldigd voor alle zaken die hij ingang heeft gezet. En
bovendien was het een fijne collega in ons bestuur.
 25 april was de ledenvergadering waar Hans ook stilstond bij het overlijden
van Floor. Er werden mededelingen gedaan over de Koningsmarkt, over het
HOP, Open Monumentendag en de excursie. Ook kunnen we weer een
aanvraag indienen bij het Rabo Stimuleringsfonds. De heer Ysbrand Verveer
verzorgde een interessante presentatie : het vervoer met Lekboten tot 1948.
 Meermalen werd er overleg gevoerd met de historische verenigingen uit west
Krimpenerwaard om te komen tot een gezamenlijke Archeologie werkgroep.
 In verband met de nieuwe woningbouwplannen op het voormalig IHC terrein
is door de vereniging een verzoek ingediend bij de projectontwikkelaar
Whoonapart b.v. om mee te denken in inrichting en naamgeving .
 Wegens te weinig aanmeldingen kon de Excursie helaas niet doorgaan.
Volgend jaar een nieuwe poging. Voorstellen zijn welkom.
 Facebook pagina.: Inmiddels zijn hierop 500 volgers, bijna iedere week wordt
er een foto geplaatst waarop regelmatig reacties komen. Onze website had
2681 bezoekers, er werden 5468 pagina’s bezocht.

 5 september : opening HOP in de bibliotheek. Historisch Ontmoetingspunt, in
samenwerking met het Streekarchief in Gouda en de Bibliotheek
Krimpenerwaard. Een ludieke opening met een echte Pieter van de Hoog die
het convenant bij zich had ter ondertekening. Iedereen kon meedoen met de
geschiedenis quiz. Regelmatig wordt hier een thema uit het Krimpense
verleden voor het voetlicht gebracht, met foto’s en voorwerpen. Fotowand en
vitrine.
 Open Monumentendag 14 september met thema : Plekken van Plezier. De
opening vond plaats op de Zaag in een Bolnes loods. Ook een plek van Plezier
van weleer. In het HOP hingen foto’s van : Plekken van Plezier en werd er
doorlopend een PowerPoint vertoond.
 Oud Nieuws. De redactie is er dit jaar weer in geslaagd 3 uitgaven van Oud
Nieuws te verzorgen. No. 17 over Boerderij Boulust ( nu het Stinis terrein ),
no. 18 over 100 jaar Kiesrecht tot 1984 over Krimpen aan de Lek en later
Nederlek en no. 19 over de geschiedenis van de plaatselijke Bibliotheek.
Wederom 3 uitgaven om te bewaren !
 Van het geld dat is ontvangen door de Raboclubkasactie zijn bij Art to Art 2
banners en een logo op linnen aangeschaft . Bij activiteiten worden ze
geplaatst ter herkenning van onze vereniging.
 Namens onze vereniging heeft ons lid de heer Jan Kees de Keuning zitting in de
klankbordgroep Erfgoed Krimpenerwaard en behartigt zo de belangen van
Krimpen aan de Lek op het gebied van Erfgoed.
 De punten die wij zelf hebben ingebracht tijdens een overleg met de gemeente
zijn helaas nog niet beantwoord.
 Tijdens een drukbezochte najaarsledenvergadering werd het 1e exemplaar van
het boekje “De lange geschiedenis van ijsclub Thialf“ aangeboden aan mevr.
A. van der Velde-van Veghel. In de pauze kon het boekje worden aangeschaft
en na een winters drankje genoten de aanwezigen van de presentatie :
“Winters in Krimpen aan de Lek “, door Elsa Moerkerken- Dekker.
Ook dit jaar hebben we weer foto’s, boekjes , documenten en kleine voorwerpen
ontvangen van leden en andere belangstellenden.
Iedere 1e vrijdagmiddag van de maand zijn bestuursleden aanwezig aan de leestafel
in Bibliotheek. U bent welkom voor informatie en/of het afgeven van foto’s. Op elke
donderdagmorgen kunt u terecht bij Elsa in het Archief in de Dertienhuizen.

