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Voorwoord voorzitter

Dit jaar was het meest gebruikte woord binnen de vereniging wel het woord handhaving.

Want wil je in een klein dorp met meer toeristen dan inwoners de omgeving leefbaar houden dan 
zal er op diverse punten gehandhaafd moeten worden.

Maar handhaven hoe doe je dat?

Naar aanleiding van de vele klachten van de Molenstraat bewoners hebben we als vereniging aan 
de noodklok getrokken bij de burgemeester, dit is tenslotte de persoon die van bovenaf de 
plaatselijke handhavers moet sturen.

Na een goed overleg met de burgemeester is een handhavings-team geformeerd waarin de 
volgende partijen zitting hadden: SWEK, Gemeente Molenwaard, Politie en onze vereniging.

Tijdens het eerste overleg zijn de punten besproken waarop gehandhaafd zou moeten worden en 
welke punten minder prioriteiten hadden.

Het grootste probleem vormden natuurlijk de campers, niet alleen belemmeren ze bij veel mensen 
het uitzicht maar ook ontstaan er door de breedte van deze kolossen gevaarlijke situaties op de 
smalle Molenstraat. Ook de lukraak op de stoep geparkeerde personenauto's vormden een grote 
ergernis bij de bewoners en passanten.

Door jarenlange ontkenning van de verkeers-problemen in kinderdijk door de gemeente Nieuw- 
Lekkerland was de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) erg verouderd en niet juist opgesteld 
om te kunnen handhaven.

Door een aanpassing in de APV is een algeheel parkeerverbod buiten de vakken in Kinderdijk van 
kracht geworden, en is het parkeren van grote voertuigen zoals bedrijfs-en tourbussen voor 
woonhuizen niet toegestaan.

Door deze aanpassing is het handhaven door politie en BOA's op foutparkeerders  mogelijk 
gemaakt.

Let wel op! Ook voor inwoners van kinderdijk geld dat zij zich aan de verkeers- en parkeerregels 
moeten houden.

Johan Velthuizen   

Voorzitter



Jaarverslag 2015.

Bestuurszaken.

Het bestuur heeft in dit verslagjaar 2015 7 maal vergaderd.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 4 maart in de Franse zaal van Partycentrum
De Klok.

De bestuurssamenstelling was als volgt;

Voorzitter     de heer Velthuizen.
Secretaris     de heer Van den Heuvel.
Penningmeester  de heer Van den Bergen.

Leden.
Mevrouw Van Dieren.
Mevrouw De Vries.
Mevrouw Stam.
De heer Erkelens.
De heer Verloop.

Bestuursleden waren bij de volgende bijeenkomsten aanwezig.

22 januari bijeenkomst managementplan SWEK,
29 januari,   bijeenkomst gebiedsvisie molengebied,
10 februari bijeenkomst gebiedsvisie molengebied,
11 februari   bijeenkomst gezamenlijk kernoverleg,
18 februari   bijeenkomst gebiedsvisie molengebied,
11 maart bijeenkomst gebiedsvisie molengebied,
7 april bijeenkomst gebiedsvisie molengebied,
13 april  bewonersbijeenkomst molengebied,
21 april bezoek Mourik i.v.m dijkverhoging Schoordijk,
30 april bijeenkomst visitorsmanagement,
4 juni gesprek met burgemeester i.v.m handhaving
7 juni      bijeenkomst gebiedsvisie molengebied.
18 juni  overleg v.v. De Zwerver,
30 juni       bewonersbijeenkomst molengebied,
2 september gesprek Dirk Heijkoop i.v.m bestemmingsplan terrein de Jooden en Asbest op loods.
9 oktober evaluatie handhaving,
13 oktober raadsvergadering gebiedsvisie molengebied,
14 oktober  bijeenkomst gezamenlijk kernoverleg
14 november schouwronde met gemeente door Kinderdijk.

Buiten deze opgesomde bijeenkomsten waren er nog informele gesprekken met diverse instanties 
en had de voorzitter zitting in de bewonersgroep om het aanzicht van Kinderdijk te verbeteren.



SWEK molentoerisme.

Op 29 december van 2014 was er nog een gesprek tussen enkele bestuursleden en de directeur 
van de SWEK  de heer Van der Vlist.
Het gesprek ging over de plannen van de stichting voor de komende jaren.
Er waren enkele kritische noten te horen.
Men maakte zich zorgen over de hoge kosten van de plannen voor het molengebied, men raamde 
de kosten 6,8 miljoen euro.
De bestuursleden wezen er op dat de gemeente Molenwaard er niet op zou moeten gaan draaien 
voor eventuele tekorten van de exploitatie in de komende jaren.
Het ijsclubgebouw zou worden opgeknapt en zijn huidige functie gaan behouden, dit is inmiddels 
gebeurt.
De heer Vos zou met zijn rondvaartboot mogen blijven varen.
Men stelde vast dat de financiering van de molens is veilig gesteld, per molen is er een voorziening
vastgesteld.
Men kon constateren dat het jaar 2014 minder parkeeroverlast te zien heeft gegeven.
Door de bestuursleden werd het plan voor het parkeren onder de schoordijk nogmaals aan de orde
gesteld.
In april werd er een begin gemaakt met de besprekingen over de nieuwe gebiedsvisie voor het 
molengebied van de gemeente Molenwaard.
Er was inmiddels een lijst van 54 knelpunten opgesteld waaruit 7 hoofdpunten geselecteerd 
moesten worden .
Ook werd er gesproken over het visitors management, hierbij werd gesproken over hoe men in de
toekomst om zou moeten gaan met bezoekersstromen naar het molengebied.
Er werd door het bestuur aangedrongen om de aanleg van het fietspad op de schoordijk in de tijd 
naar voren te halen.
Vanuit het bestuur werd een plan bedacht voor de aanleg van een voetgangerstunnel door de 
schoordijk  om de bezoekers vanaf de steigers veilig naar de molens te laten gaan.
Dit plan werd verder uitgewerkt.
Op 13 juni was er een bewonersavond in de zaal van Partycentrum De Klok.
De presentatie van de belangenvereniging werd gebruikt als discussiestuk op deze avond.
Er werd aangedrongen op meer handhaving.
Er werd ook vastgesteld dat het aantal van 600.000 bezoekers per jaar de limiet is, meer zou het 
gebied niet aankunnen.
Een betere afwikkeling van de bussen werd wenselijk geacht.
De gemeente Molenwaard heeft inmiddels een mobiel matrixbord aangeschaft dat op de 
Molenstraat werd geplaatst om de molenbezoekers de weg te wijzen naar de verschillende 
parkeermogelijkheden.
Ook buitenlandse parkeerzondaars zouden bekeurd gaan worden, het innen van deze boetes was 
inmiddels internationaal geregeld.
Enkele bestuursleden hebben op 13 oktober een raadsvergadering van de gemeente Molenwaard 
bezocht.
In deze vergadering werd de gebiedsvisie voor het molengebied behandeld.
De heer Erkelens heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht om de standpunten van de 
belangenvereniging nogmaals toe te lichten zoals de aanleg van een voetgangerstunnel door de 
schoordijk.

In december viel op dat de heer Van der Vlist volop reclame aan het maken was voor de aanleg 
van een voetgangerstunnel door de schoordijk.
Het Waterschap Rivierenland had inmiddels laten weten niet afwijzend te staan tegen dit plan  met 
als voorwaarde dat het het waterschap niets zou gaan kosten.
Voor het tunnelplan moest nog het nodige huiswerk worden gedaan.
Het werd wel duidelijk dat de aanleg van voetgangerstunnel wel erg ver naar de toekomst werd 
doorgeschoven terwijl de problemen aldaar nu al actueel waren.



Reconstructie Veerdam.

Inmiddels was het duidelijk geworden dat er een bezwaarmaker was tegen de plannen voor de 
aanleg van twee extra parkeerkoffers tegen de Veerdam.
Het geo technisch onderzoek gaf aan dat de verwachte druk van het nieuw aan te brengen 
materiaal tegen de Veerdam hoger zou gaan worden dan veilig werd geacht.
In december werd duidelijk dat dit bezwaar behandeld zou gaan worden in een hoorzitting ten 
kantore van het Waterschap Rivierenland te Tiel.

Veiligheid.

In de bestuursvergadering van september heeft de heer Vaal uitleg gegeven over het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de rivier langs Kinderdijk.
De heer Vaal is adviseur crisisbeheer voor de gemeente Molenwaard.
Het was al een tijd duidelijk dat er bij een calamiteit er maar sprake is van één vluchtweg namelijk 
de dijk.
Het bleek dat het de bedoeling is dat bij scheepvaartongeluk er tussen 8 en 15 minuten door de 
instanties gereageerd moet worden.
Het vluchten bij een calamiteit is niet altijd de beste oplossing het binnen blijven en het sluiten van 
ramen en deuren kan ook uitkomst bieden.
De bewegingen van het scheepvaartverkeer word door middel van identificatie gevolgd.
De veiligheidsnormen voor de schepen zijn zwaar en de bemanning moet in het bezit zijn van 
voldoende certificaten.
Voor meer informatie over het risicoprofiel diende men zich te richten tot de gemeente 
Molenwaard.

Verkeerszaken.

Er werd parkeeroverlast ondervonden in de prinsessenstraten, hierover werd gesproken met het 
bestuur van de v.v De Zwerver.
Het zou mooi geweest zijn dat de gemeentelijke BOA's ingezet zouden zijn geworden tegen het 
fout parkeren.
Op verzoek werd IHC bereid gevonden haar parkeerterrein op de beide pinksterdagen open te 
stellen voor het parkeren van de bussen.
In mei verzocht de voorzitter de gemeente een tweede verkeersspiegel te plaatsen bovenaan de 
Schansweg op de Molenstraat.
De bussen die tijdelijk voor Cafe De  Klok geparkeerd waren belemmerden het uitzicht op de 
Molenstraat. Een tweede spiegel zou hier uitkomst geven.
Echter de verkeersdeskundige van de gemeente Molenwaard was hier niet voor, en het verzoek 
werd afgewezen.
In het verslagjaar maakte men zich zorgen over de aanrijdtijden van de ambulance.
Bij een ongeluk op de Molenstraat hebben er twee verkeersslachtoffers geruime tijd op het wegdek
gelegen voor de ambulance zich meldde.
De voorzitter heeft hierover contact gezocht met de politie en de burgemeester die echter moesten
vaststellen dat de gehanteerde aanrijdtijd een norm was en geen wet.
Wel is later het jaar de alarmering procedure van de ambulance aangepast.

In juli werd er het Gezamenlijke Handhavingsplan Kinderdijk gepresenteerd.
De belangenvereniging, SWEK, gemeente Molenwaard en politie hebben dit plan opgesteld en 
ondertekend.
Men had het plan om in de tweede helft van het jaar 2015 meer handhavend te gaan optreden.
Een tegenvaller was echter dat de aangescherpte regels ook zouden gelden voor de inwoners van 
Kinderdijk.
In oktober heeft men het plan geëvalueerd om te bezien wat er terecht was gekomen van de 



verscherpte handhaving,
Omdat het plan pas laat in het seizoen in werking was getreden waren de zichtbare effecten 
minimaal geweest.
Er werden niet teveel verkeerd parkerende campers bekeurd omdat men vond dat er geen 
voldoende alternatieve parkeer mogelijkheden aanwezig waren.
Op de parkeerplaats langs de Molenstraat werden op verzoek van de bewoners achter de 
parkeervakken paaltjes geplaatst om het parkeren van campers tegen te gaan.

Het hekwerk dat de fietsers onmogelijk moest maken over de Lekkade te gaan rijden bleek een 
onoverkomelijke hindernis te zijn voor rolstoelgebruikers en met de fiets kon je zo doorheen.
Vanuit het bestuur werd er voorgesteld om het bestaande staketsel te vervangen voor een een 
doelmatiger oplossing.
In twee etappes zijn er andere hekken geplaatst en verplaatst richting splitsing voetpad met 
fietspad.
De tijdelijke hekken zullen dit jaar  plaats maken voor een verbeterde uitvoering.

Een geruststellende gedachte was dat de gemeente Molenwaard de BOA functionarissen 40 uur 
per jaar heeft gegeven voor handhaving in Kinderdijk.(dit zal in 2016 minimaal 200 uur worden)
De dienstdoende politiefunctionarissen waren in dit jaar betrekkelijk onzichtbaar in
Kinderdijk. (Inmiddels is er overleg geweest met politie en gemeente om de wijkagenten wat 
frequenter  te voet of per fiets door de kern te laten patrouilleren, zodat deze ook wat 
gemakkelijker aan te spreken zijn.)

Kernoverleg.

Er zijn in dit verslagjaar twee bijeenkomsten geweest van het gezamenlijk kernoverleg van de 
gemeente Molenwaard, hierbij waren twee bestuursleden aanwezig.
De eerste bijeenkomst was op 11 februari te Goudriaan.
Aan de orde kwam in dit overleg het nut en noodzaak van dit overleg.
De afgelopen bijeenkomsten waren geweid aan een thema, verschillende kerngroepleden zijn toen
afgehaakt.
Hoe kan men zorgen dat alle 13 kernen weer gaan meedoen.
De betrokkenheid zou men kunnen gaan vergroten door middel van de mogelijkheid voor iedere 
kern haar activiteiten voor het voetlicht te brengen, het zogenaamde rondje langs de velden,
en zo is men het gaan doen.
Het volgende overleg vond plaats op 14 oktober in Oud Ablas.
Er werd gesproken over de aanleg van glasvezel in de buitengebieden, vooral de agrarische 
bedrijven zaten met smart  te wachten op aansluiting op het glasvezelnetwerk.
Verder werd er nog gesproken over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Molenwaard.

Aanzicht Kinderdijk.

De voorzitter heeft aangezeten bij een overleg dat zich boog over het aanzicht van Kinderdijk.
Samen met functionaris van de Gemeente Molenwaard heeft men gekeken waar de paaltjes die op
de trottoirs zijn geplaatst weggehaald konden worden.
Veel paaltjes zijn in de loop van dit verslagjaar al verwijderd.
In een later gehouden schouwronde heeft men verschillende het aanzicht bezoedelende zaken 
opgeschreven.
Men zou zich hierover nog gaan beraden.
Ook is er een overeenkomst tot stand gekomen met een bloemkweker die de plantenbakken langs 
de Molenstraat wekelijks gaat verzorgen, tevens zal het aantal bakken worden uitgebreid naar 
gelang het beschikbare budget.



Overleg voetbalvereniging.

Het periodiek overleg met het bestuur van de v.v De Zwerver vond plaats op 18 juni in de kantine.
Het ledental neemt langzaam af maar het vrouwenvoetbal tempert de neergang.
Zoals overal zijn vacatures in het bestuur moeilijk in te vullen.
Het kunstgrasveld is aan vernieuwing toe het gaat hier over de toplaag de ondergrond is nog goed.
Het huurcontract bij woningbouwvereniging loopt in 2018 af, pas als het huurcontract wordt 
verlengd zou men over kunnen gaan tot het leggen van nieuw kunstgras.
Over deze kwestie wordt gesproken met de gemeente Molenwaard.
Het nieuwe kunstgras zou 150.000 euro moeten gaan kosten.
Er waren weer klachten binnengekomen bij de belangenvereniging over het parkeren van 
bezoekers aan het Sportpark De Schans in de prinsessenstraten.
Het was de vraag of de parkeeroverlast uitsluitend word veroorzaakt door deze bezoekers, ook 
onderin de kerk zijn op zaterdagmiddagen activiteiten geweest.
Er werd gesteld dat er maar beperkte toegang is via de ingang naar de kantine aan de 
Schansweg,
maar deze kwestie zal onder de aandacht van de leden worden gebracht.



Notulen van de Algemen Ledenvergadering gehouden op woensdag 4 maart 2015 in de 
Franse zaal van Partycentrum De Klok te Kinderdijk. 

Er zijn 50 leden aanwezig. 

Als gasten zijn aanwezig de wethouder van de gemeente Molenwaard de heer Heijkoop, de 
directeur van de SWEK de heer Van der Vlist, mevrouw Bolwijn en de heer Van der Weiden. 

Opening. 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer 'Velthuizen. 

Eerst staat de voorzitter stil bij het overlijden van mevrouw Erkelens, mevrouw Van den Heuvel, 
mevrouw Van der Lustgraaf, de heer De Joode en de heer Van der Wulp. 

Goedkeuring notulen. 

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering gehouden op 26 februari 2014 worden 
onveranderd ‚goedgekeurd en getekend. 

Verslag kascontrole commissie. 

De kascontrolecommissie heeft de boekhouding van de vereniging en de speeltuin gecontroleerd 
en in orde bevonden. 

De cijfers van de speeltuin zijn niet in de cijfers van de vereniging opgenomen. 

Verkiezing kascontrolecommissie. 

De heer Nobel is aftredend, de heer Hansum wordt als nieuw lid van de kascontrole commissie 
verkozen. 

De nieuwe kascontrolecommissie zal gaan bestaan uit de heer Bakker en de heer Hansum. 

Bestuursverkiezing. 

Mevrouw Wiffers is aftredend en niet herkiesbaar. 

Als kandidaten voor her bestuur zijn er de heer De Waard van de Molenstraat 146 en de heer 
Verloop van de Beatrixweg 16. 

Deze kandidaten worden door middel van handopsteking in het bestuur gekozen. 

Lopende zaken. 

De voorzitter geeft een overzicht van de volgende zaken. 

Veerdam. 

Er is een bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de plannen voor de Veerdam ingediend. 

Voor het plan moeten er speciale duikers voor onder de parkeerkoffers worden besteld in deze 
situatie gaat het voorlopig niet door. 

De start van de werkzaamheden laat nog op zich wachten. 

Parkeren. 

Om de parkeeroverlast op de Veerdam te verlichten is het IHC gebruik gaan maken van het 
Mercon terrein in Alblasserdam.



Campers.

Om het parkeren van campers op de Molenstraat tegen te gaan zijn er daar toepasselijke borden 
geplaatst.

Hoe het een en ander zal gaan verlopen zal met de komende pasen duidelijk worden.

De SWEK heeft met meerdere busondernemingen afspraken gemaakt over het parkeren.

Ook kan er gebruik gemaakt gaan worden van de parkeergelegenheid aan de Vletstraat te

Nieuw Lekkerland.

Tot slot kan er nog opgemerkt worden dat de belangenvereniging betrokken is bij het opstellen van
de gebiedsvisie voor het molengebied.

Rondvraag.

Er wordt door personeelsleden van het IHC geparkeerd onder werktijd op de Veerdam.

Om het parkeren te regelen word er op het parkeerterrein van het IHC gebruik gemaakt van 
parkeerregelaars.

Voor verdere parkeerproblemen zal men contact opnemen met de heer Beks van het IHC.

Op de nog nieuw aan te leggen parkeerkoffers zijn er op elk 10 parkeerplaatsen gepland dit 
zouden er 12 kunnen worden.

Dit is de bedoeling echter dit zal ten koste gaan van enkele bomen.

Er komen bussen met de pont over dat zou eigenlijk niet moeten kunnen.

Het lijkt erop dat deze bussen verdwaald zijn en het overvaren een noodsprong is.

Het is overigens niet verboden om met bussen over de Veerdam te rijden.

Als er calamiteiten op of om de Brienenoordbrug zijn word het veer als alternatieve route gebruikt,

dat kan tot grote opstoppingen op de Molenstraat leiden.

Eigenlijk zou men al op de grote weg moet worden gewezen deze route niet te gebruiken.

Hoewel hier regelmatig op aangedrongen heeft is het nog niet geregeld en of dit nog zal gebeuren 
is nog niet duidelijk.

Er word gevraagd waarom er in sommige gevallen niets van de grond komt en het lijkt er op dat 
het bestuur in die gevallen de oren laat hangen.

Het ligt niet in de mogelijkheid van de vereniging dingen af te dwingen de echte beslissingen 
worden elders genomen,

De vereniging is wel in vele soorten van overleg vertegenwoordigd en dat kan tot resultaten leiden.



Er worden regelmatig scooters gesignaleerd op het fietspad en op de dijk voor de Veerdam

Er zouden hier BOA,s kunnen worden ingezet.

Er zullen aanpassingen worden gemaakt op het fietspad op de schoordijk ter hoogte van het 
nieuwe derde steiger bij de Overwaard.

De heer Heijkoop zal dit nog gaan toelichten.

Na de rondvraag houd de secretaris een lezing over 25 jaar belangenvereniging.

Hierna bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Na de sluiting van de vergadering licht de wethouder de plannen toe voor de herinrichting van de 

intree van het molengebied.

De directeur van de SWEK ondersteunt hem hierin.
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Speeltuin comité het Balkengat - Vrij en Blijstraat 1 - Kinderdijk 
balkengat@gmail.com 

           februari 2016 

 

Beste Kinderdijkers, 

 

 

Een heel jaar speelplezier ligt weer achter ons. Graag geven wij u een kort overzicht van de hoogtepunten van 

het afgelopen jaar. 

 

Zoals elk jaar is het speelseizoen geopend met de lampionnenoptocht, op 27 maart. We werken ieder seizoen 

met een thema, zo maken we een vierjarencyclus. Het jaar 2015 stond in het teken van zon, zee en strand.  

Sommige kinderen hadden een lampion in dit thema geknutseld, leuk om de creativiteit van de kinderen en 

ouders te zien! KNA maakte er een gezellige, muzikale optocht van en de verkeersregelaars zorgden ervoor dat 

dit veilig gebeurde. Traditiegetrouw sloten we af met warme chocomelk, koffie en wat lekkers… 

 

In april hebben we een schoonmaak- en klusdag georganiseerd met een klein aantal (maar niet minder 

enthousiaste!) vrijwilligers. De speeltuin is schoongemaakt en er is klein onderhoud gepleegd aan verschillende 

toestellen. Eind april stond het dorp weer mooi in de verlichting. Een feestelijk gezicht in een feestelijke 

periode. 

 

De maand juni staat voor ons altijd in het teken van het tentenkamp. Het was weer een drukte van belang: veel 

kinderen, maar ook veel ouders en andere belangstellenden om dit festijn mogelijk te maken. Waarvoor onze 

dank! Op het trapveldje stonden heel veel kleine tentjes, waar de kinderen van hun (korte) nachtrust hebben 

genoten. Om ’s morgens allemaal weer goed wakker te worden werd de dag begonnen en het tentenkamp 

afgesloten met gym. Het was een hele belevenis! 

 

In Nieuw-Lekkerland wordt jaarlijks een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd. Dit jaar bereikte ons wederom 

de vraag of het in Kinderdijk gehouden kon worden. We hebben een hele leuke avond gehad met ongeveer 20 

teams, spelend op wel 5 velden!   

 

In de eerste week van september stonden de molens weer prachtig in het licht. Ook dit jaar is deze verlichting 

weer geplaatst door vrijwilligers. De vergoeding die hiervoor wordt ontvangen, komt geheel ten goede aan de 

speeltuin. 

 

Vlak na de zomervakantie was het Molenmarkt. De belangstelling van 

kraamhuurders was overweldigend. Al ruim van tevoren was de markt 

helemaal volgeboekt, met een afwisselend aanbod van handelswaar. 

Nieuwe activiteiten bij onze eigen kraam zorgden voor een mooie extra 

bijdrage voor de speeltuin! Onze dank is groot voor alle enthousiaste 

vrijwilligers!  

 

Tijdens de burendag werden we geholpen door een aantal vrijwilligers 

met het weghalen van het hekwerk, na een dag hard werken hebben 

we gezamenlijk afgesloten met een hapje en een drankje.  

 

 

Het hele jaar door is er op vrijdagavond weer gezamenlijk gevoetbald. Van 19.00 tot 20.00 uur werd er fanatiek 

maar ook vriendschappelijk samen gespeeld. Wat later in het jaar, als het weer het toelaat, bent u en jij 

natuurlijk welkom om mee te doen of aan te moedigen.  

 

Een mooi jaar ligt achter ons, waarin de speeltuin een belangrijke rol vervulde in ons dorp. Alle vrijwilligers die 

daaraan een bijdrage hebben geleverd willen we daar heel hartelijk voor bedanken.  
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We willen Marjan van de Boogaard en Claudia Duijm heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet van de 

afgelopen jaren! En we heten Arno van Hogendoorn van harte welkom in ons comité. 

 

Ook willen we hierbij graag onze sponsors hartelijk danken. De familie Zwakhals heeft een nieuw veertoestel 

geschonken, daar zijn wij (maar vooral de jongste kinderen) erg blij mee en willen de familie Zwakhals hartelijk 

danken hiervoor! Mede dankzij de opbrengst van verhuur van de dijkmolens hebben we een solide financieel 

plaatje. 

 

Voor volgend jaar staan de gebruikelijke activiteiten alweer gepland (onder voorbehoud): 

  

18 maart Lampionnenoptocht + opening hekwerk 

21 april – 9 mei verlichtingsweken 

24 juni  Tentenkamp 

3 sept -  15 sept   verlichtingsweken 

9 september Molenmarkt 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Wilt u nog een gevelmolentje bestellen of uw hulp aanbieden als 

vrijwilliger? Mail naar balkengat@gmail.com. 
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