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Voorwoord.

Het is 25 jaar geleden dat op 1 februari 1990 de commissie “Leefbaarheid Kinderdijk” met beperkte 
rechtsbevoegdheid werd opgericht.
In datzelfde jaar op 8 mei is tijdens de eerste algemene ledenvergadering besloten om de statuten te doen 
opnemen in een notariële akte ter verkrijging van volledige rechtsbevoegdheid. 

Dit alles staat te lezen in de akte van oprichting zoals opgesteld door de notaris op 15 november 1990.

De toen op handen zijnde dijkverzwaring was de aanleiding was voor oprichting van de vereniging, het is 
dan ook heel bijzonder dat we nu na 25 jaar ook weer met een dijkverzwaring te maken hebben.
Het verschil is wel dat bij deze dijkverzwaring ons dorp buiten schot blijft.

In de afgelopen 25 jaar is er veel in de samenleving veranderd, maar wat niet is veranderd is de doelstelling 
van de vereniging namelijk:

• Het tot stand brengen van een regelmatig overleg met de bevolking van de wijk Kinderdijk en zich 
aldus een mening te vormen over de algemene opinie. 

• Zoveel mogelijk overleg te plegen en samen te werken met de betreffende overheidsinstanties. 

• Het opstellen, uitwerken en zo mogelijk uitvoeren van programma’s. 

Ook na de dijkverzwaring van de jaren negentig heeft de vereniging zich ingezet om de leefbaarheid van ons 
dorp te verbeteren. 
Zo was de vereniging betrokken bij vele vergaderingen, klankbordgroepen en overige overleggen van 
Gemeente, Politie, de SWEK en het Waterschap t.b.v. aanleg fietspad, parkeerproblemen, ontwikkeling 
molengebied, reconstructie Veerdam, dorpsplan, onderhoud boezems, wateroverlast Schanspolder en zeer 
recent de reconstructie van het dijklint Alblasserdam – Kinderdijk.

Maar ook de komende jaren zal de vereniging zich blijven inzetten daar waar nodig is, maar dat kunnen we 
alleen met behulp van onze leden.
Dus zijn er dingen die volgens u aangepakt moeten worden, meld het bij één van onze bestuursleden.

De voorzitter,

Johan Velthuizen



Bestuurszaken.

Het bestuur heeft naast de de Algemene Ledenvergadering die werd gehouden op 26 februari 7 maal 
vergaderd.

De bestuursleden zijn buiten deze reguliere vergaderingen aanwezig geweest bij de volgende 
bijeenkomsten.

21 januari Bewonersavond de SWEK.
11 februari Overleg bestuur met de directeur van de SWEK de heer van der Vlist
17 maart Bewonersavond Veerdam.
15 mei Overleg bestuur met de wethouder van de gemeente Molenwaard de heer D. Heijkoop.
Juli en september Bewonersavonden i.v.m. bomenkap Schansweg.
5 november Wijkbezoek wethouders van de gemeente Molenwaard.
Deelname diverse klankbordgroepen i.v.m. verkeer en boezemgebied 
Ook vond nog informeel overleg plaats met IHC, Politie en overige instanties.

Dit verslagjaar waren de bestuursleden, mevrouw Bakker en de heer den Boef aftredend en niet herkiesbaar.

De nieuw bestuurssamenstelling was als volgt.

Voorzitter de heer J. Velthuizen.
Secretaris de heer C. Van den Heuvel.
Penningmeester de heer P. Van den Bergen.

Overig leden waren;
Mevrouw Van J. Dieren.
Mevrouw L. Wiffers.
Mevrouw B. de Vries
Mevrouw C. Stam
De heer W. Erkelens.

Er was geen vertegenwoordiger van het speeltuin comité in het bestuur.



Parkeergelegenheid Veerdam.

Over dit onderwerp zijn er in dit verslagjaar twee bijeenkomsten geweest.
De eerste bijeenkomst werd gehouden op 17 maart en werd geleid door de wethouder van de gemeente 
Molenwaard de heer Boender.
Er werd door de gemeente een nieuw plan gepresenteerd, dit plan was ook al voorgelegd aan het 
Waterschap Rivierenland die daarop gematigd positief op reageerde.
Het nieuwe plan bevatte de volgende zaken.
Er zouden 27 nieuwe parkeerplaatsen bij gaan komen.
De versmallingen op het wegdijk van de Veerdam zouden verbreed gaan worden enkele bewoners vreesden 
dat de Veerdam hierdoor een racebaan zou kunnen gaan worden.
Ook was er het plan om bij het veer twee opstelstroken te gaan aanleggen echter hiertegen bestond 
weerstand bij sommige bewoners.
Het aanbrengen van grond tegen de Veerdam zou gevolgen kunnen gaan hebben voor de woningen
men vreesde voor schade.
In de afgelopen jaren was er wateroverlast in enkele woningen geweest en hiervoor is nooit een oplossing 
gevonden.
Om in de toekomst schade aan de woningen te gaan voorkomen zal er eerst een geo technisch onderzoek 
worden uitgevoerd voor er extra grond zal worden aangebracht.
Enkele bewoners hadden geen vertrouwen in de gang van zaken en vroegen wie er voor de schade zal gaan 
opdraaien als het onverhoopt fout zal gaan in de toekomst.
Bij het aanbrengen van de kleikoffers zou er rekening worden gehouden met de daar aanwezige bomen.
De gemeente had al eerder aangegeven dat zij haar groenbeleid zou gaan versoberen, er zou meer
worden overgelaten aan de zelfwerkzaamheid van de bewoners.
De voetbalvereniging had al eerder aangegeven dat zij de haag bij de fietsenstalling zelf zouden gaan 
onderhouden.
Op het einde van deze bijeenkomst werden de volgende zaken vastgesteld;
Er zou overlegd gaan worden met de bezwaarmakers tegen de aanleg van twee opstelstroken bij het veer.
Als het geo technisch onderzoek zou zijn afgerond zoude er nieuwe tekeningen worden gemaakt met meer 
details, daarna zouden de bewoners worden ingelicht.
Men verwachtte na de bouwvakvakantie met de werkzaamheden te gaan beginnen.

Op 14 juli was er weer een bijeenkomst die wederom door de wethouder de heer Boender werd 
voorgezeten.
Het inmiddels vernieuwde plan van de gemeente was geënt op de opmerkingen van de bewoners.
Er was nog geen geo technisch rapport aanwezig maar men verwachtte toch een kleine zetting met 
minimale gevolgen voor de woningen.
Men had gebruik gemaakt van de nog aanwezige oude meetpunten.
Voor de aanvang van de werkzaamheden zou eerst de huidige staat van de woningen worden vastgesteld.
Het waterschap was inmiddels akkoord met het nieuwe plan.
Vanwege het waterbergend vermogen van de Veerdamsloot zouden er onder de kleikoffers duikers
worden aangebracht.
De betonnen bakken op het wegdek van de Veerdam zullen weggehaald gaan worden en de 
invalidenparkeerplaats zou worden gehandhaafd.
De twee opstelstroken bij het veer gingen niet door vanwege bezwaren van bewoners.

Betreffende het parkeren op de Veerdam werd er door de heer Mons voorgesteld om de eerste opstelstrook 
te behouden, de volgende niet en de daaropvolgende strook wel.
Er werd vastgesteld dat de achterste woonblokken geen last hebben van de al eerder genoemde
wateroverlast de voorste woonblokken echter wel.
Het was inmiddels duidelijk geworden dat er zich een wel bevind onder het dijklichaam en er was de vreest 
dat door het gewicht van de nieuw aangebracht grond de druk van de wel zich naar 
elders zou gaan verplaatsen met onvoorspelbare gevolgen voor de voorste woonblokken.
Wederom werd gemeld dat de bomen niet in weg staan.
Er werden alternatieven aangedragen voor de nieuwe aan te brengen grond.
Het bleek dat bewoners zich bereid hadden getoond om zelf het groenonderhoud te gaan doen,
de gemeente zou dan het snoeiafval gaan verwijderen.
Het werk zou door de aannemer die het werk al eerder gegund was worden uitgevoerd en men verwachtte in 
september te gaan beginnen met de werkzaamheden.
Er werd gelijk geinformeert in welk jaar dit zou gaan gebeuren, de wethouder hoopte op dit jaar 2014.



Helaas het is niet van gekomen, men wachtte nog op uitslagen van onderzoeken die waren verricht
aan de woningen.
Er viel wel te melden dat de overvloed verkeers- en verwijzingsborden zal gaan worden verminderd
bij aankomende reconstructie van de Veerdam.

Tot slot kan men opmerken dat het huidige plan voor de Veerdam veel overeenkomsten  toont
met het plan wat door de oud penningmeester van de belangenvereniging de heer Nobel is
al eerder is ontworpen.

Molengebied.

In de Algemene Ledenvergadering kwamen ook de plannen van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk , 
SWEK, ook aan de orde.
De belangenvereniging had enige bezwaren geuit tegen het verdwijnen van het ijsclubgebouw
en de bouw van bezoekerscentrum aldaar.
Naar aanleiding van een eerder gehouden bewonersbijeenkomst georganiseerd door de SWEK
verzocht het bestuur een overleg met de directeur van de SWEK de heer Van der Vlist.
Dit overleg werd gehouden op 11 februari.
In dit gesprek wezen de bestuursleden erop dat de plannen voor het molengebied zowel
aantrekkelijke en minder aantrekkelijk kanten heeft en er enige kritische noten te kraken zijn zoals het 
verdwijnen van het ijsclubgebouw en hoe de stichting omgaat met rondvaartondernemer de 
heer Vos.
Het was inmiddels duidelijk geworden dat de ijsclub al afscheid had genomen van het gebouwtje
De heer Van der Vlist stelde dat hij er belang aan heeft gehecht om eerst de plaatselijke bewoners in te 
lichten over de plannen voor het molengebied voordat het in pers zou komen en dat gebeurde.
Er was inmiddels overleg geweest met de heer Slob.
Vastgesteld kon worden dat de grond waarop het ijsclubgebouw staat van de gemeente Molenwaard
is en de gemeente staat positief tegenover de plannen van de SWEK zodat het onvermijdelijk word
dat het gebouwtje op termijn zal gaan verdwijnen.
De bestuursleden gaven aan dat eventueel financieel mislukken van de plannen de gevolgen daarvan niet 
afgewenteld diende te worden op de inwoners van de gemeente Molenwaard.
De gemeente staat inmiddels voor 1.000.000 garant voor de activiteiten van de stichting, dit betekend wel 
dat voor grote investeringen de goedkeuring van het gemeentebestuur nodig is.
Er wordt elk jaar aan 140.000 aan retributierechten aan de gemeente afgedragen en de stichting
had de aanleg van het tweede steiger uit eigen zak betaald.
De opbrengst van het parkeren had 135.000 euro opgebracht echter daar moesten de kosten van het 
parkeerbeheer nog van afgetrokken worden.
In het gesprek met de wethouder van de gemeente Molenwaard de heer Heijkoop kwam naast andere zaken 
ook de plannen voor het molengebied ter sprake.
Over de verhouding tussen de gemeente en de SWEK viel het een en ander te melden.
De gemeente staat positief tegenover de  gemaakte plannen voor het molengebied.
Er diende voor de uitvoering daarvan een nieuw bestemmingsplan worden opgetuigd.
De SWEK staat los van de gemeente maar is verantwoording schuldig aan die gemeente.
Er werd in het gesprek nog gememoreerd aan het Molen Expo fiasco in de jaren 90 van de vorige eeuw.
De gemeente was niet van plan om de plannen te gaan financieren, de gelden dienden van buiten te komen.
Er werd opgemerkt dat het er op leek dat de huidige ondernemers weggepest werden, als pioniers
van het molentoerisme verdienden zij beter.
Ook kwam de parkeerproblematiek aan de orde, en het eventuele parkeren onderaan de schoordijk
werd weer aangestipt.
De aanleg van deze parkeergelegenheid zou door het Natura 2000 plan in de weg worden gestaan.
Het varen van een waterbus naar Kinderdijk zou dit jaar niet meer gebeuren.
In het najaar bleek dat er inmiddels een prijsvraag was uitgeschreven voor het ontwerp van het nieuwe 
bezoekerscentrum, en de ingediende ontwerpen waren te bezichtigen.
De voorzitter en de heer Erkelens zijn de ontwerpen gaan bekijken.
Het leek erop dat het  minst storende ontwerp het zou gaan worden.
De kosten van het nieuwe gebouw werd al geschat op  5.000.000 euro.
De steiger van de Nederwaard zou aangepast gaan worden voor het aan en afmeren van de waterbus
en zou een dienst gaan onderhouden tussen Dordrecht, Kinderdijk en Rotterdam.
In een overleg heeft de heer Van der Vlist aangegeven dat de SWEK eigenlijk meer zeggenschap
zou moeten krijgen in het gebied, de gemeente en het waterschap zijn hier niet voor.
Ook bleek het plan van het parkeren onderaan de schoordijk nog niet kansloos, het 
Natura 2000 plan vormt hier geen belemmering voor.



Groen.

Al enige tijd werd er door bewoners aangedrongen om de platanen langs de oprit van de Schansweg
te laten kappen, deze bomen waren in de loop van hun bestaan flink kromgegroeid en de 
bewoners ergerden zich aan de vallende takken en blad.
In juli werd er een bewonersbijeenkomst gehouden over dit onderwerp.
Er werd voorgesteld om naast de Schansweg 2 platanen te kappen of alle 4 en daarna eventueel nieuwe te 
gaan planten.
De betreffende bomen zouden later onderzocht gaan worden op levensvatbaarheid en werden 
gezond verklaart met geen garantie voor de toekomst.
Al eerder waren er woningen aan de Beatrixweg platanen gekapt om plaats te maken voor een stukje 
nieuwbouw.
Kapvergunningen voor deze soort bomen waren niet meer nodig, deze golden nog wel voor bomen 
met een cultuur historische waarde.
Op 16 september was er tweede bijeenkomst over dit onderwerp.
De 4 platanen zouden gekapt gaan worden, echter niet iedereen was het met dit besluit eens.
Rond de sinterklaas werden de bomen door bewoners vakkundig gekapt en kleingemaakt en
opgeruimd en dit leverde een gigantische berg kachelhout op.
Omdat de gemeente Molenwaard haar groenbeleid aan het versoberen was werden er aan de
Molenstraat al een hoeveelheid struiken opgeruimd, daarna leek de opruimwoede weer getemperd te zijn.
Verschillende bewoners hadden al eerder aangegeven dat zij een gedeelte van het groenonderhoud ter 
hand zouden willen gaan nemen.
Het bestuur stelde zich de vraag of dit vrijwilligerswerk op den duur wel vol te houden is als men door leeftijd 
of verhuizing dit niet meer kan doen.
Dit bezwaar werd aan de gemeente kenbaar gemaakt en die gaf aan dat de afspraken met de
bewoners geldig blijven maar als het onderhoud achter zou blijven de situatie overnieuw bekeken zal gaan 
worden.
De bomen voor de Lekkadewoningen zouden gesnoeid moeten worden en dat hoort door het
waterschap te gebeuren zij zouden hierover benaderd gaan worden.

Verkeer.

Al enige tijd werd er te hard gereden op de afrit van het fietspad naar de Lekweg daarbij zijn ook
brommers.
Over de verkeerssituatie aldaar die geen schoonheidsprijs verdient valt veel te zeggen maar een 
echte oplossing was en is niet voorhanden.
De verkeersspiegel bovenaan de Schansweg werd regelmatig aan bonken gereden en vernieuwd.
Bij de laatste vernieuwing werd de nieuwe meer naar achteren geplaatst met een positief gevolg.
De voorzitter door dit succes overmoedig geraakt verzocht de gemeen om aldaar twee spiegels te gaan 
plaatsen voor een nog beter zicht, echter dit werd niet uitgevoerd.
Om duidelijk te maken dat het parkeren op de Molenstraat door campers niet toegestaan is werden er door 
de gemeente borden geplaatst in de buurt van de kerk.
Dit waren echter niet de juiste borden en mede door de bemoeienis van de voorzitter en de heer
Erkelens werden er andere en toepasselijker exemplaren er voor teruggezet.
Op 5 november werd er door een delegatie van de gemeente Molenwaard bestaande uit wethouders en 
ambtenaren een kernbezoek aan Kinderdijk gebracht en een rondgang gemaakt.
Er werd voornamelijk gekeken naar de overvloed van verkeers- en verwijzingsborden in de wijk.
Vooral bovenaan de Veerdam was er een bos van borden te bewonderen.
Het lag in de bedoeling om het aantal borden in de toekomst drastisch te gaan verminderen.
De SWEK had al eerder aangegeven hetzelfde te gaan doen bij de ingang van het molengebied.



Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 26 februari 2014 in
Partycentrum De Klok.

Er zijn 45 leden aanwezig.
Als gasten zijn aanwezig de wethouder van de gemeente Molenwaard de heer Heijkoop
en mevrouw Bolwijn en haar collega.

Opening.

De vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Velthuizen en hij heet de aanwezigen
van harte welkom.
Eerst staat de voorzitter even stil bij het overlijden van twee leden, de heren
A.Stam en L.den Boer.
Hiervoor wordt een minuut stilte gehouden.
Verder leest de voorzitter een brief voor van mevrouw Bakker waarin zij aangeeft waarom zij met
haar bestuurslidmaatschap is gestopt.
De spreker van vanavond is niet de heer Kanters  maar de heer Vergouwe van de SIMAV.

Goedkeuring notulen.

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering gehouden op 6 februari 2013 worden
onveranderd goedgekeurd en getekend.

Verslag kascontrolecommissie.

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

Verkiezing kascontrolecommissie.

De nieuw kascontrolecommissie zal gaan bestaan uit de heren R.Bakker en A.Nobel.

Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn mevrouw E.Bakker en de heer M.den Boef.
Vanuit de vergadering komen twee kandidaten,dat zijn mevrouw B.deVries en mevrouw C.Stam.
Deze kandidaten worden met handopsteken in het bestuur benoemd.

Reconstructie Veerdam.

Er is inmiddels een alternatief plan ontwikkeld waarmee het waterschap akkoord is gegaan.
Dit plan zal eerst aan de bewoners voor worden gelegd.
Hoe het plan eruit gaat zien is nog niet duidelijk.

Overlast bij calamiteiten.

Als er in de omtrek een calamiteit voordoet kiest men nogal eens voor de sluiproute over de pont
en dit heeft in het verleden tot grote files geleid op de Molenstraat tot en met de 
West Kinderdijk.
Het bestuur heeft hiervoor een plan bedacht waarbij het verkeer al op de rijksweg word gemaand
de route over het veer niet te gaan volgen, dit is nog niet gebeurt.

Er is inmiddels een nieuwe wijkagent aangesteld dat is de heer M.Berendsen.



Gevaarlijk punt fietspad Lekweg.

Voor dit probleem is voorlopig nog geen oplossing voorhanden.
Wel heeft de politie aangegeven daar te gaan controleren.

Parkeeroverlast campers.

Het parkeren van campers op het MERCON terrein is geen succes gebleken en is inmiddels niet
meer mogelijk.
Een alternatief zou de ijsbaan te Nieuw Lekkerland zijn.

Gebiedsvisie SWEK.

Er is onlangs een bewonersavond gehouden over de plannen van de SWEK.
De belangenvereniging heeft enige bezwaren geuit waaronder het afbreken van het ijsclubgebouw
en het bouwen van een bezoekerscentrum.
Naar aanleiding van deze bezwaren en een artikel in de krant is er nog een gesprek geweest tussen
de directeur van de SWEK en enkele bestuursleden.
Vanuit de vergadering wordt er geinformeert of er al eerder overleg is geweest over de plannen
van de stichting en het bestuur, dit is niet gebeurt.
Er wordt opgemerkt dat het niet zinvol lijkt het ijsclubgebouw af te breken als er aan de andere
kant van het molenpad een nieuw gebouw word opgetrokken als het nieuwe bezoekerscentrum.

De heer Ozdere proeft een negatieve instelling van de belangenvereniging over de plannen van de
SWEK.
Eindelijk is er een plan dat alles omvat dat was in het verleden wel anders.
De stichting dient haar eigen broek op te houden, het is niet de bedoeling dat later de rekening weer
bij de inwoners word gelegd.
De garantstelling door de gemeente word afgebouwd in de komende tijd.
In april van dit jaar 2014 zullen de plannen van de SWEK aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Mevrouw Wiffers brengt naar voren dat de plannen in het verleden veel geld heeft gekost en er is
geen garantie dat de huidige plannen weer in de prullenmand zullen verdwijnen.
De belangenvereniging zal in de toekomst meer in de planmakerij betrokken moeten worden.
Er is op de website van de SWEK een niet kloppende begroting te zien geweest.
Inmiddels is er weer een kloppende begroting gepubliceerd.

Viering koningsdag.

Er zijn in Kinderdijk al jaren geen Koninginnedag activiteiten in Kinderdijk geweest,
daarom is het plan opgevat om dit jaar wel wat te gaan organiseren.
De voorzitter roept de leden op  om met ideeën te komen.
De locaties voor activiteit zouden de speeltuin en het Sportpark De Schans kunnen zijn.

Rondvraag

Naar aanleiding van de vraag van de betrokkenheid van het bestuur bij de verkeersperikelen
in Alblasserdam kan men melden dat de heer Erkelens zich hiermee heeft bezig gehouden.
Er wordt voorgesteld dat de belangenvereniging weer een infobulletin gaat uitbrengen.
Het een en ander is al te zien op de website van de vereniging.
Er wordt opgemerkt dat de belangenvereniging zelf zou kunnen gaan zorgen voor meer
afvalbakken in Kinderdijk.
Naar aanleiding van de restauratie van het pand waar het restaurant Buena Vista is gevestigd
en het vervangen van de huidige Oegstgeester pannen door andere, word er gemeld dat dezelfde
pannen 30.000 euro meer zouden gaan kosten dit zat er echter niet meer in.

Na deze rondvraag volgt een kleine pauze.
Na de pauze geeft de heer Vergouwe een presentatie over de activiteiten van de SIMAV, dat is de
andere molenstichting in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Na deze presentatie bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de
vergadering.



Kosten/baten overzicht 2014 Belangenvereniging Kinderdijk
15 januari 2015

Kosten Baten Kosten Baten
Contributie -               441,00         459,50         
Advertenties Boekje -               -               
Marktopbrengst -               -               
Bankkosten 13,05           -               17,40           
Bestuursvergaderingen 211,40         -               255,45         
Jaarvergadering 118,84         -               128,00         
Algemene kosten 106,79         -               53,67           
Kosten boekje Kinderdijk -               -               
Lidmaatschappen -               -               
Donaties 1.500,00     2.500,00     
Bijzondere baten en lasten -               -               
Totaal 1.950,08     2.941,00     454,52         459,50         
Van/naar de Algemene reserve 990,92         4,98             

Balans
31-12-2014 31-12-2013

Kas 665,85         429,35         
Bank 935,58         215,70         
Debiteuren / overlopende posten
Totaal 1.601,43     645,05         

Algemene Reserve 1.601,43     610,51         
Crediteuren / overlopende posten 34,54           
Totaal 1.601,43     645,05         

Aantal leden 73

2014 2013



   
 
 
 
  

Speeltuin comité het Balkengat - Vrij en Blijstraat 1 - Kinderdijk 
balkengat@gmail.com 

           Januari 2015 
 
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 28 
maart. We werken sinds vorig seizoen met een thema. Het jaar 2014 stond in 
het teken van de hulpdiensten. 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 apen gym. Het was een hele belevenis! 
 
In Nieuw-Lekkerland wordt jaarlijks een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd. Dit jaar bereikte ons 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!  
 
Ter gelegenheid van burendag is er op 21 september nog een feestje 
georganiseerd. Er is wederom een nieuw bankje geplaatst en het harde 
werken is afgesloten met een barbecue waarbij iedereen in Kinderdijk uitgenodigd was. Het was gezellig, druk 
bezocht en wat ons betreft voor herhaling vatbaar!  
 
Het hele jaar door is er op vrijdagavond weer gezamenlijk gevoetbald. Van 19.00 tot 20.00 uur wordt en 
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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In december zijn er 2 kastanjebomen gekapt. Eén daarvan was ziek, de andere is weggehaald zodat andere 
bomen meer groeiruimte zouden krijgen. De bewoners rondom de speeltuin zijn hierover met een briefje 
geïnformeerd.  
 
We hebben het jaar met elkaar afgesloten en Peter Paul Klapwijk, Marco Olden en Paul Rehorst bedankt voor 
hun enorme inzet van de afgelopen jaren! Zij zullen vast nog wel hand- en spandiensten verlenen maar maken 
geen deel meer uit van het vaste comité. 
 
Ook willen we hierbij graag onze sponsors hartelijk danken. 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): 
27 maart Lampionnenoptocht 
26 juni  Tentenkamp 
11 september Molenmarkt 
 
Actiepunten komend seizoen: 

- Logboek maken 
- Hekwerk plaatsen 

 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Wilt u nog een gevelmolentje bestellen of uw hulp aanbieden als 
vrijwilliger? Mail naar balkengat@gmail.com. 
 
 
Speeltuincomité ’t Balkengat 
 
Peter en Marjan van den Boogaard 
Ron Both 
Janet Brandt 
Claudia Duijm 
Ariëtte Rehorst 
Nicolette van der Weide  
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