Jaarverslag 2016

Voorwoord voorzitter
2016 zal de boeken ingaan als het meest turbulente jaar in de geschiedenis van onze vereniging.
Het was een jaar van strijd, omdat de visie van de belangenvereniging op de gebiedsontwikkeling
in het molengebied sterk afweek van de visie van de SWEK, maar ook een jaar van diverse
successen om Kinderdijk leefbaar te houden
Een mooi voorbeeld van het leefbaar houden van Kinderdijk vormde dit jaar de prachtige
bloembakken, mede door overleg met de belangenvereniging, werkgroep aangezicht Kinderdijk en
de gemeente Molenwaard is een contract overeengekomen met de Huyskweker. Deze heeft de
volledige verzorging van de bloembakken op zich genomen en wat een geweldig resultaat, tot in
het verre najaar stonden de bakken er prachtig bij. En omdat er nog wat subsidie geld over was
zijn de planten nu ook in de winter gevuld met winterharde beplanting en is het aantal
bloembakken uitgebreid met een aantal staande bloem piramides.
Ook waren er successen in verband met de (camper)parkeeroverlast.
Diverse maatregelen met camper-verbods bordjes, de openstelling van de parkeerplaats van IHC
en een Matrixbord hebben er voor gezorgd dat de overlast enorm is afgenomen.
Het was niet alleen maar hoezee het afgelopen jaar, zo kregen wij na diverse overleggen met de
gemeente Molenwaard het gevoel dan er wel naar ons werd geluisterd maar dat er vervolgens
weinig meer gebeurde, uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat in in juli op onze bestuursvergadering
besloten is om voorlopig ieder overleg met de gemeente op te schorten. Na enige tijd werd er
vanuit de gemeente weer toenadering gezocht tot onze vereniging en kwam het tot een gesprek
met de burgemeester die er voor pleitte om toch in gesprek te blijven om dat wij toch de ogen en
oren van het dorp zijn.
In juli werd in het Kontakt aangekondigd dat de gemeente voornemens was om een vergunning af
te geven voor de bouw van een educatieschuur in het Molengebied. Omdat was toegezegd dat in
het molengebied niet gebouwd zou gaan worden voordat het bestemmingsplan was goedgekeurd,
leek het ons goed om dit voornemen eens nader te bekijken. Om de bouw mogelijk te maken was
gebruik gemaakt van een zogenaamde ontwerpbeschikking, en werd vooruitlopend op het nieuwe
bestemmingsplan een vergunning verleend. Na diverse bezwaren van onze kant was de gemeente
van mening dat de vergunning zonder aanpassing verleend kon worden. Onze vereniging heeft
hiertegen beroep bij de rechtbank aangetekend om deze omstreden bouw ongedaan te maken.
Al met al een jaar om te koesteren maar ook om snel te vergeten.

Johan Velthuizen
Voorzitter

Jaarverslag 2016.
Bestuurszaken.
Het bestuur heeft in dit verslagjaar 2016 8 maal vergaderd.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 2 maart in de zaal van Partycentrum
De Klok.
Tijdens deze vergadering werd de heer Van Driel bij handopsteking in het bestuur verkozen
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.
De heer Van Driel.
Buiten deze bestuursvergaderingen waren onze bestuursleden aanwezig bij gemeentelijke
overleggen en bijeenkomsten.
Tijdens onze bestuursvergaderingen stonden onderstaande onderwerpen op de agenda.
SWEK molentoerisme
Verkeer en handhaving
Aanzicht Kinderdijk
Wateroverlast Veerdam
Paardentram
Bouw educatieschuur
Speeltuinzaken
Bestemmingsplan Wereld Erfgoed Kinderdijk – Elshout

Jaarverslag 2016
Om het overzicht te behouden zal het verslag dit jaar niet per onderwerp worden weergegeven
maar in chronologische volgorde.
In januari werd bekend dat de SWEK belangstelling zou tonen voor het de Joode terrein om hier
tijdens de bouwwerkzaamheden in het molengebied kantoor te houden en parkeergelegenheid te
creëren voor de vrijwilligers.
In februari werd door de gemeente en SWEK aangekondigd dat men druk bezig was om subsidies
te verwerven voor de bouw van de voorgestelde voetgangerstunnel onder de dijk t.h.v. de
cruiseboot steigers. Later dit jaar is door de gemeente Molenwaard een bedrag van € 50.000
beschikbaar gesteld om de mogelijkheden van de tunnel te onderzoeken.
Op 5 februari vond overleg plaats met Politie, Gemeente en SWEK.
Om de overlast van het parkeren van de toeristen te beperken is in samenspraak met de politie,
gemeente en SWEK besloten om het handhavingsbeleid nog wat aan te scherpen.
Ook was er dit verslagjaar meer geld beschikbaar voor de inzet van de Boa's.
Ook werd besloten om een keer per maand een spreekuur te organiseren in de Klok om de
drempel voor de burger om een medewerker van de politie aan te spreken te verlagen een tevens
de betrokkenheid van de wijkagent te verbeteren. De evaluatie van dit spreekuur heeft nog niet
plaatsgevonden.
Op 15 februari is samen met een aantal medewerkers van de gemeente de situatie rond de entree
zone van het molengebied in kaart gebracht.
Op 9 maart werd in Groot Ammers een presentatie gegeven door verkeerskundig bureau Ronnico
omtrent de overdadige bebording in Kinderdijk. Aan de hand van deze presentatie is een lijst
opgesteld voor de sanering van de borden. Echter hebben we moeten constateren dat hier weinig
van terecht gekomen is.
Op 11 maart zaten we rond de tafel bij IHC wat resulteerde in de openstelling van het
parkeerterrein voor campers in het weekend. Wel werd afgesproken dat er niet overnacht zou
worden. Deze laatste actie heeft de camper overlast fors teruggedrongen, echter dit is maar een
tijdelijke oplossing en kan door een nieuw beleid bij IHC zomaar afgelopen zijn. Het is dus zaak
voor de gemeente Molenwaard en SWEK om zo snel mogelijk nieuwe alternatieven te vinden.
Het voorgestelde plan van de vereniging voor parkeerplaatsen onderaan de Schoordijk wordt
vooralsnog niet ondersteund.
Op 16 maart werd de flyer om camper bestuurders te waarschuwen officieel in gebruik genomen.

Diezelfde dag werd in de avonduren een presentatie gehouden over het nieuwe bestemmingsplan
Werelderfgoed Kinderdijk – Elshout
Diverse aanpassingen t.o.v. het huidige bestemmingsplan zoals detailhandel op de bestemming
molen en de vrijgave van de bouwhoogte in het gebied riepen bij diverse leden en molenbewoners
vraagtekens op.
De vereniging heeft via een zienswijze diverse opmerkingen aan de gemeente molenwaard
kenbaar gemaakt.
Op 29 maart vond spoedoverleg plaats met gemeente Molenwaard, SWEK en Politie, de
aanleiding was de gebrekkige communicatie tussen verschillende partijen tijdens het Paas
weekend wat tot grote verkeersoverlast leidde.
Op 11 april vond het eerste overleg plaats van de werkgroep aanzicht Kinderdijk 2 bestuursleden
waren hier bij aanwezig.
Op 13 april was er overleg over omleidingsroute Veerdam tijdens afsluiting Algerabrug. De keuze
werd gemaakt om het verkeer vanaf de pont via het fietspad te leiden om een betere doorstroming
op de veerdam te realiseren.
Op 18 april vond overleg plaats in verband parkeerproblemen rondom de Klok, er zijn afspraken
gemaakt met de eigenaar.
Op 20 april waren er wederom gesprekken met SWEK en Gemeente Molenwaard over de te
nemen maatregelen met Pinksteren. Afgesproken werd om een informatiebord te laten
vervaardigen met daarop de openingstijden van de parkeerplaats bij IHC om te voorkomen dat de
campers ook in de nachtelijke uren zouden blijven staan zoals eerder dit jaar was geconstateerd.
Op 4 mei vond een gesprek plaats met de heer Folkert Both (gemeente Molenwaard) aangaande
onze opmerkingen over het concept bestemmingplan.
Op 13 mei vond een gesprek plaats met de burgemeester om de overlast van de paardentram te
verminderen. De burgemeester beloofde met de uitbater te gaan praten en eventueel de APV aan
te passen om het rijden van een paardentram te reguleren of te verbieden.
Op 27 mei vond een evaluatie gesprek plaats om te kijken of de genomen verkeersmaatregelen
met de Pinksteren resultaat hadden opgeleverd. Echter moesten we wederom constateren dat de
SWEK zijn beloftes niet was nagekomen en dat onze voorzitter persoonlijk het beloofde
informatiebord heeft opgehaald bij de drukker en geplaatst op de daartoe aangewezen locatie.
Onderstaande punten stonden op de agenda.
1. Verkeersdoorstroming
2. Parkeeroverlast
3. Controle en handhavingsinzet tot nu toe en ervaringen daarmee
4. Verwijzigingslocaties (IHC, Vletstraat, Alblasserdam)
5. Communicatie extern
6. Communicatie onderling / intern
7. Leerpunten en actiepunten voor het vervolg
8. Overige zaken

Op 8 juni was er overleg met Ruud de Jong (gemeente Molenwaard) over de snoei van diverse
bomen in Kinderdijk.
Op 10 juni was er overleg i.v.m. de eventuele plaatsing van ondergrondse container op de
Molenstraat. Inmiddels zijn de vergunningen afgegeven en zullen de containers geplaatst gaan
worden. De uiteindelijke plaatsingsdatum is nog niet bekend.
Op 15 juni vond overleg plaats met de SWEK over diverse zaken.
Op 23 juni werd door de gemeente een informatieavond omtrent het bestemmingsplan
georganiseerd voor de bewoners van kinderdijk, hierbij waren ook enkele bestuursleden aanwezig.
Op 6 juli is er naar aanleiding van diverse niet nagekomen afspraken besloten om het overleg met
de gemeente Molenwaard tot nader bericht op te schorten. Dit is per aangetekende brief aan de
gemeente Molenwaard medegedeeld.
Op 29 juli vond nog een laatste gesprek plaats i.v.m. de ondergrondse containers.
Op diezelfde dag vond nog een
locatiegesprek plaats om de
veiligheid rondom de Waterbus
steiger te verbeteren, helaas vond 2
dagen later juist op die locatie een
ernstig ongeval plaats.

Ook werd in juli de bouw van een educatieschuur bij molen 4 van de Overwaard aangekondigd in
de plaatselijke krant. Na bestudering van de bouwplannen is door de vereniging een zienswijze
tegen deze plannen ingediend. Dit betrof onder andere het ontbreken van een toets op de
zichtlijnen, de hoogte van het bouwwerk en het ontbreken van een voorziening voor de
bereikbaarheid van de achterste molens. Deze gaven het college echter geen aanleiding om de
vergunning in te trekken. Om de gemeente te bewegen om in overleg te gaan met de SWEK
omtrent deze nieuwbouw heeft de voorzitter diverse brieven en e-mails gestuurd naar zowel de
wethouder als de burgemeester. Echter is hierop geen reactie ontvangen.
Op 25 augustus is er de eerste kennismaking met de medewerkers van VVN die op verzoek van
de vereniging een rapport zullen opstellen over de onduidelijke en onveilige situatie omtrent de
entree zone van het molengebied. Het verkeerskundig onderzoek heeft later die maand
plaatsgevonden.
Op 14 september vond op verzoek van de burgemeester weer overleg plaats. Dit naar aanleiding
van ons besluit eerder dit jaar om alle overleg op te schorten. Tijdens dit gesprek werden de
wederzijdse standpunten toegelicht en is besloten het overleg weer te hervatten.
Tijdens dit gesprek hebben wij ook onze zorgen geuit over het gemak waarmee de gemeente
diverse plannen van de SWEK goed keurt. Onze vereniging heeft de indruk dat de gemeente de
regie teveel uit handen geeft en de SWEK hier dankbaar gebruik van maakt.

Op 19 september kon eindelijk met de
reconstructie van de Veerdam worden
begonnen, na diverse bezwaren van
omwonenden waren de plannen al enige
jaren uitgesteld.
Tijdens de werkzaamheden is een speciale
duiker in de sloot aangebracht en zijn twee
parkeerkoffers gerealiseerd. Ook is eenzijdig
de versmalling verwijderd om een betere
doorstroming te realiseren.

Op 11 oktober vond een lunchbespreking plaats
met het college van B&W, hierbij kwamen diverse
onderwerpen aan bod. Ook is de burgemeester
gevraagd waarom er niet gereageerd was op onze
brieven naar aanleiding van de bouw van de
educatieschuur. Hij moest ons daar het antwoord
schuldig blijven.

Op 12 oktober was de heer v/d Vlist te gast op onze bestuursvergadering om de plannen van de
SWEK nader toe te lichten. Deze toelichting heeft ons echter niet kunnen overtuigen van een
aantal zaken, en is er tijdens deze vergadering besloten om in beroep te gaan bij de rechtbank om
de omstreden vergunning van de educatieschuur van tafel te krijgen.
Om de beroepsprocedure nog af te wenden is op 13 oktober nog eenmaal per mail getracht de
burgemeester op andere gedachten te brengen en een overleg met de SWEK te starten.
Helaas ook hierop geen reactie mogen ontvangen.
Op 22 oktober is ons beroepschrift bij de rechtbank van Rotterdam ingediend. De zitting van deze
zaak zal op 26 april 2017 plaatsvinden in rechtbank van Dordrecht.
Op 2 november vonden de eerste gesprekken plaats met bureau Defacto om de reconstructie van
de Molenstraat in kaart te brengen.
Op 9 november vond een gesprek plaats met de directie van de SWEK, tijdens dit gesprek uitten
de twee directeuren hun teleurstelling over de beroepsprocedure tegen de bouw van de
educatieschuur. Door gebrekkige communicatie van de gemeente Molenwaard bleek de SWEK
niet op de hoogte te zijn van onze bezwaren. Echter de beroepsprocedure was al gestart en wordt
niet ingetrokken zolang er geen nieuwe afspraken over de omvang van de schuur worden
gemaakt.

Op 10 november presenteerde VVN hun
rapportage over de entree zone van het
molengebied tijdens deze bijeenkomst waren
diverse raadsleden en ambtenaren van de
gemeente Molenwaard en de Politie aanwezig.
De uitkomst van het onderzoek was door de
medewerkers van VVN verwerkt in een mooie
presentatie. Hierbij werd duidelijk hoe
gevaarlijk de situatie in dit gebied is en dat er
op korte termijn maatregelen moeten worden
genomen. Het rapport is inmiddels ook
meegenomen in de plannen voor de
reconstructie van de Molenstraat door bureau
Defacto.
19 november bezochten de voorzitter en de secretaris de afscheidsreceptie van wethouder
Heijkoop. De heer Heijkoop wordt burgemeester van Hardinxveld Giessendam en wordt opgevolgd
door de heer Frank Meerkerk.
Op 25 november vond een evaluatie plaats over de handhaving en overlast in het afgelopen
seizoen. Men moest constateren dat er goede vorderingen gemaakt zijn maar dat er nog tal van
verbeterpunten zijn.
Op 30 november waren we een dag landelijk nieuws. Door een artikel in het AD over de bouw van
de educatieschuur en ons beroepschrift gingen in heel Nederland de alarmbellen af. De telefoon
stond niet stil en diverse televisie ploegen reisden af naar Kinderdijk. In alle nieuwsuitzendingen en
diverse andere tv en radioprogramma’s was Kinderdijk onderwerp van gesprek.
Op 7 december bezochten diverse bestuursleden een informatieavond georganiseerd door het
Waterschap over de verbouwing van het J.U. Smitgemaal tot bezoekerscentrum.
Op 20 december waren diverse bestuursleden aanwezig bij de kennismaking met de nieuwe
wethouder voor Kinderdijk de heer Frank Meerkerk.
Verder vonden er dit jaar nog diverse overleggen plaats met fractieleden van Molenwaard,
bewoners, middenstanders, en molenaars.

Verslag Jaarvergadering Belangenvereniging
Leefbaarheid Kinderdijk
Woensdag 2 maart in Partycentrum de Klok

Aanwezige leden: 47
Gasten: dhr Floris Loman (wijkagent), dhr Heijkoop, wethouder gemeente
Molenwaard.
Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter.
Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 4 maart 2015
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en ondertekend
Verlag kascontrole commissie 2016
Door afwezigheid van dhr Hansum doet de penningmeester (dhr van den
Bergen) verslag van de kascontrole. De boekhouding van de
belangenvereniging en de speeltuinvereniging zijn gecontroleerd en
geaccordeerd.
Verkiezing kascontrole commissie 2016
De nieuw kascontrole commissie zal bestaan uit dhr. P. van Dussen
(Molenstraat 54) en dhr. P. Hansum, die bij afwezigheid alsnog hiervoor
gevraagd zal worden.
Bestuursverkiezing
Dhr. Cor van Driel, Molenstraat 52, heeft zich beschikbaar gesteld en is
door handopsteking en met applaus gekozen.
Hij heeft zich als bewoner al verdienstelijk gemaakt in het overleg
‘Aanzicht van Kinderdijk’.
Lopende zaken
•

•
•

De gebiedssvisie en visitorsmanagement
Enkele bestuursleden zijn actief betrokken geweest bij het
opstellen van de gebiedsvisie voor het molengebied. Dit heeft
geleid tot het samen oplossen van tal van knelpunten en een
bijeenkomst in de Klok over de gebiedsvisie.
Het visitorsmanagement, omgaan van de bezoekersstromen
naar het molengebied, is een belangrijk onderdeel.
Er is zijn ideeën aangedragen voor het oplossen van
knelpunten:
Duidelijke bewegwijzering voor het parkeren d.m.v een
matrixbord op de Molenstraat.
Om het parkeren van campers tegen te gaan is er een
algemeen camperverbod (ex. Bussen).

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Het fietspad op de Schoordijk zal niet vervroegd aangelegd
worden.
Er is een uitgewerkt plan bedacht door het bestuur voor een
voetgangerstunnel door de Schoordijk. Dit om bezoekers vanaf
de steigers veilig naar de molens te laten gaan.
Ophalen van het huisvuil
De knelpunten hiervan zijn besproken door het bestuur met
Waardlanden:
Meer controle
Ondergrondse containers in de Molenstraaat
Handhaving en veiligheid
In overleg met de burgemeester is er een handhavingsteam
geformeerd bestaande uit gemeente Molenwaard, politie en de
Vereniging Leefbaarheid Kinderdijk. Enkele resultaten:
Sinds juli 2015 is er een parkeerverbod buiten de vakken in
Kinderdijk.
Parkeren van grote voertuigen (> 2m hoogte) voor woonhuizen
is verboden. Dit geldt ook voor bewoners. Het parkeerverbod
wordt met beleid gehandhaafd. Alleen voertuigen van meer
dan 2 m hoogte of langer dan 6 meter gaan direct op de bon.
Er komen flyers waarop die voertuigen worden verwezen naar
het haven zuid in Alblasserdam of de Vletstraat (Nieuw
Lekkerland).
De gemeente Alblasserdam heeft aangegeven dat er 50 extra
parkeerplaatsen voor campers komen (die daar vandaan per
fiets of bood naar het Molengebied kunnen gaan). In het
nieuwe seizoen komen er bovendien 450 extra
parkeerplaatsen.
De wijkagent wordt op aandringen van het bestuur meer
zichtbaar in Kinderdijk. Lopend en op de fiets. Er komt een
proef met een spreekuur van de wijkagent 1x per maand in de
Franse zaal van de Klok.
Vooruitlopend hierop heeft onze wijkagent al een memobord
meegebracht. Hierop komt de datum en tijd van het spreekuur
te staan.
Er komen meer BOAS. In plaats van 40 uur per jaar wordt dit in
2016 minimaal 200 uur per jaar.
Voetbalvereniging
Het ledenaantal neemt af, hoewel dit gedeeltelijk wordt
opgevangen door het vrouwenvoetbal. De toplaag van het
kunstgrasveld moet worden vernieuwd. Dit kan pas
plaatsvinden als het huurcontract met de
woningbouwvereniging in 2018 verlengd wordt (kosten €
150.000,-).
Er is aandacht geweest voor de parkeeroverlast van de
Prinsessenstraten, veroorzaakt door o.a. de bezoekers van de
Schans.
Veerdam
De plannen voor de parkeerkoffers zijn aangepast en klaar. Er
gebeurt voorlopig niets. De bezwaarmaker heeft (hoewel zijn
bezwaren zijn weerlegd) aangegeven dat hij blijft door
procederen.
Subsidie

Vanaf 2014 krijgt de Vereniging € 2500,- subsidie per jaar. Er
konden daardoor 2 donaties gegeven worden
• Bijdrage aan de renovatie van de kerktoren.
• Bijdrage aan het vernieuwen van het hekwerk van speelveld
van het Balkengat.
• Aanzicht Kinderdijk
Op uitnodiging van de gemeente is er een commissie gevormd
waaraan ook het bestuur deelneemt. De commissie heeft de
volgende ideeën:”
• Entreebord Kinderdijk
• Beter bewegwijzeren voor parkeren
• Functionele palen en borden
• Bloembakken van Biggelmee tot de waterbus, die door een
kweker volledig verzorgd worden.(gerealiseerd)
Rondvraag
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
Pauze

Wat wordt de plaats van de ondergrondse containers in de
Molenstraat?
Er is een voorstel gedaan om dit te verwezenlijken naast de
parkeerplaats tegenover Molenstraat 58. Het legen van de
kliko’s blijft tot de plaatsing ongewijzigd.
Wat wordt de bestemming van het terrein van wijlen dhr. De
Joode (veel asbest)?
Dhr van Vlist geeft aan dat het wellicht gehuurd gaat worden
door de Swek tijdens het bouwen van het bezoekerscentrum.
Hoe moet het verkeer geleid worden voor parkeren met een
groot voertuig?
Er komen 2-talige folders met verwijzing waar geparkeerd mag
worden:
Alblasserdam
Nieuw Lekkerland
Men vroeg zich af of 2 talen genoeg is
Bewoner moeten zich ook aan de parkeerverboden houden.
Gebruik van stickers of vergunningenstelsel lijkt niet haalbaar.
Er is weer extra parkeeroverlast op de Veerdam geconstateerd
door IHC werknemers na de sluiting van IHC Sliedrecht.
Pendeldienst om extra parkeerders op te vangen van en naar
het Merconterrein is gesopt. IHC probeert de overlast te
beperken met controle en het uitbreiden van de
parkeerplaatsen.
Er zijn goede berichten want de werf in Sliedrecht gaat door
verhuizing van HydrHammer order weer open.
N.a.v vragen:
Een matrixbord bij de Klok is niet mogelijk.
Er komt vanaf Biggelmee meer groen i.s.m. IHC.

Verslag restauratie kerktoren
Dhr. Stam hield een boeiend betoog met mooie beelden over de
restauratie van de kerktoren, een monument uit de kunststroming ‘de
Stijl’.

Sluiting Jaarvergadering
De voorzitter bedankt dhr. Stam en de aanwezigen voor hun komst,
inbreng en sluit de vergadering.

Jaarverslag speeltuincomité 't Balkengat
Kinderdijk, januari 2017
Beste Kinderdijkers,
Dit jaar was weer een jaar vol speelplezier in en rond speeltuin 't Balkengat. We openden het seizoen
met een speciale herrie optocht. Geen lampionnen, maar de straten van Kinderdijk gevuld met veel
herrie en vooral vrolijke kinderen. Het tentenkamp thema voor dit jaar was: Indianen!
Een nieuw hekwerk voor de speeltuin
Na jaren van voorbereiding was het dan zover: het nieuwe hekwerk werd in gebruik genomen. Op 21
april - na een vrolijke herrie optocht door Kinderdijk - opende (voormalig) wethouder Dirk Heijkoop
samen met directeur-bestuurder van de WBV Nw.-Lekkerland mevr. Adrie Tukker-Blok het speelveld
met het nieuwe hekwerk. Dankzij sponsors en de enthousiaste inzet van vrijwilligers werd dit
mogelijk. Het was een hele klus: voldoende geld inzamelen, plannen en tekeningen maken, offertes
opvragen, afspraken maken, het werk voorbereiden in en om het veld en uiteindelijk het hekwerk
plaatsen. Een prachtig resultaat!
Samen klussen: de speeltuin in frisse kleuren
In het voorjaar hadden we een grote schoonmaak- en klusdag. De speeltoestellen werden in mooie
frisse kleur geschilderd en we plaatsten een nieuwe portacabin. Tijdens de burendag in september is
de klus afgemaakt. De speeltuin is weer stralend schoon, de speeltoestellen kleurig in de verf en
nieuwe daken voor het speelhuis. Naast het nieuwe hekwerk is een looppad aangelegd en een
nieuwe bank geplaatst. Al dat klussen ging gepaard met veel gezelligheid, koffie, koek en snoepjes.

Na afloop lekker eten met de buren. Het onderhoud is mogelijk gemaakt door inzet van vrijwilligers,
sponsors en bijdragen van de Rabo Club Campagne en NLDoet.
Indianendorp in Kinderdijk
Op 24 juni hadden we een bijzonder editie van het tentenkamp: drie grote tipi's werden opgezet.
Echt indianententen, midden in Kinderdijk! Gezellig met z'n allen slapen als indianen in een grote
tent. Maar tot die tijd was het groot feest! Natuurlijk gingen we eerst samen eten: heerlijke
pannenkoeken. De speeltuin was volgebouwd met spellen voor groot en klein. Goud zoeken,
totempaal bouwen, touwrekken of het hanenbalk gevecht.

Volleybaltoernooi
Ook dit jaar hadden we het stratenvolleybaltoernooi van Nieuw-Lekkerland op bezoek. Een leuke en
sportieve avond met ongeveer 20 teams, op vijf velden!
Kinderdijk, molens en de molenmarkt
In september stonden de verlichte molens weer te stralen langs de dijk. Ook
de molens langs de Hoge en Lage Boezem stonden 's avonds mooi in het
licht. Mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers! Op vrijdag 9 september was
er de Molenmarkt. De straten van Kinderdijk waren weer gevuld met allerlei
kramen, gezellig heid,
oliebollen en sfeer.
Honderden mensen
bezochten de speciaal
verlichte avondmarkt.
Bedankt!
Het was weer een mooi jaar in en om de speeltuin. Alle vrijwilligers die daaraan een bijdrage hebben
geleverd hartelijk bedankt!! Ook willen we hierbij graag onze sponsors bedanken. Mede dankzij de
opbrengst van verhuur van de dijkmolens houden we de speeltuin in stand.
In memoriam: op 16 juli is Marry Zwakhals-Blom, de moeder van Cor Zwakhals overleden. Ze mocht
80 jaar worden. De familie Zwakhals draagt de speeltuin al jarenlang een warm hart toe. Marry heeft
daarom een extra plekje in ons hart gekregen.
Afscheid en nieuwe comité leden
Dit jaar hebben we afscheid genomen van Nicolette van der Weide en Ariëtte Rehorst als comité lid.
Bedankt voor jullie inzet al die jaren!
Onze nieuwe comitéleden zijn Joanne
de Groot, Lenie Hoek, Jaap de Ron en
Teus Visser.
Vriendelijke groet,
Speeltuincomité ’t Balkengat
Ron Both, Peter van den Boogaard,
Janet Brandt, Arno Hogendoorn,
Joanne de Groot, Lenie Hoek,
Jaap de Ron, Teus Visser

Voor het komend jaar staan de volgende activiteiten gepland (voorlopig...)
• 11 maart:
NLDoet, aan de slag voor een mooie speeltuin!
• 24 maart:
Lampionnenoptocht
• v.a.26 april:
Verlichte molens langs de dijk
• 23 juni:
Tentenkamp
• 2 september: start van de verlichtingsweek
• 8 september: Molenmarkt

