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Voorwoord voorzitter.
Vorig jaar was ons dorp pas slechts een paar weken onderdeel van de gemeente Molenwaard en
vroegen we ons af hoe ons dit zou vergaan.
Inmiddels zijn we alweer een jaar verder en kunnen we de balans opmaken.
Of het voor ons beter of slechter is geworden is moeilijk te zeggen als burger hebben we er
waarschijnlijk niet veel van gemerkt maar voor de belangenvereniging is er toch wel wat
veranderd.
Zo konden we in het verleden bij vragen of problemen direct aankloppen bij de betreffende
ambtenaar, dit was na de fusie niet meer de bedoeling en is er voor ons een contact functionaris
aangesteld waar we met onze vragen terecht kunnen.
Deze functionaris zorgt er dan voor dat dit bij de juiste ambtenaar wordt voorgelegd.
Onze ervaring heeft ons geleerd dat dit over het algemeen best wel functioneert, maar ik zal niet
ontkennen dat we toch ook nog wel eens stiekem direct een ambtenaar hebben benaderd het
afgelopen jaar.
Sommige zaken bespreek je nu eenmaal wat gemakkelijker rond de keukentafel onder het genot
van een bakje koffie.
Als voorzitter van de vereniging werd ik laatst aangesproken door een van onze inwoners met de
vraag heeft zo'n belangenvereniging nog wel zin in deze tijd want alles wordt toch van hoger hand
bepaalt.
Nu lijkt dat wel zo maar door tussenkomst of bemiddeling van de belangenvereniging zijn er de
afgelopen jaren toch diverse dingen aangepast en bewerkstelligd binnen ons dorp.
Zo zijn er diverse aanpassingen geweest t.b.v. de veiligheid op het fietspad door middel van
borden of wegmarkeringen, en hebben de kinderen van Kinderdijk die op de fiets naar school
moeten fietsen reflecterende hesjes ontvangen.
Ook is door onze talloze telefoontjes naar Reggefiber de glasvezel aanleg in een stroomversnelling
gekomen en uiteindelijk toch in 2013 uitgevoerd..
De belangvereniging is actief deelnemer aan de vergaderingen omtrent de aanpassing van het
dijklint Alblasserdam – Kinderdijk en de reconstructie van de Veerdam.
Het is jammer dat veel inwoners de kracht van een belangenvereniging (nog) niet inzien.
Mensen maak er gebruik van, wij kunnen natuurlijk ook geen ijzer met handen breken maar
kunnen wel de schakel zijn tussen u en de gemeente Molenwaard.
Heeft u een klacht een tip spreek iemand aan van het bestuur of maak een melding via de website
www.leefbaarheidkinderdijk.nl
Johan Velthuizen
Voorzitter.

Bestuurszaken.
Het bestuur kwam in 2013 8 maal bijeen.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 6-februari in Partycentrum De Klok.
Samenstelling van het bestuur was de volgende;
Voorzitter de heer Velthuizen.
Secretaris de heer Van den Heuvel.
Penningmeester de heer Van den Bergen.
Overig leden waren;
Mevrouw Bakker.
Mevrouw Van Dieren.
Mevrouw Wiffers.
De heer Den Boef.
De heer Erkelens.
De heer Olden.
Mevrouw Bakker is in de bestuursvergadering van 12juni afgetreden omdat zij het
bestuurslidmaatschap niet meer kon verenigen met haar functie bij de SWEK.
Aspirant bestuurslid was mevrouw Stuij‚ zij liet echter weten zich niet meer verkiesbaar te
stellen voor het bestuur.
Verschillende bestuursleden waren bij de volgende gelegenheden aanwezig.
14 februari , bijeenkomst van wethouders van de gemeente Molenwaard en het bestuur in het
archief bij de secretaris.
5 maart, overleg met bewoners en de gemeente Molenwaard in Partycentrum De Klok ver de
nieuwe fietsenstalling voor de voetbalvereniging.
19 maart, bijeenkomst kernoverleg in Bleskensgraaf.
21 maart, presentatie nieuwe inrichting Oost en West Kinderdijk in het Landvast te Alblasserdam.
18 april, startbijeenkomst beheersplan Boezems Kinderdijk in het J .U.Smitgemaal.
23 mei, overleg met v.v. De Zwerver.
19 juni, bijeenkomst klankbordgroep in Groot Ammers.
6 september, kernbezoek door het college van burgemeester en wethouders van Molenwaard
aan Kinderdijk ten tijde van de molenmarkt.
9 oktober, bijeenkomst kernoverleg in Partycentrum De Klok.
28 oktober, overdracht van de molens van het Waterschap Rivierenland naar de gemeente
Molenwaard.

4 december uitreiking van de veiligheids-hesjes aan de kinderen van Kinderdijk
Verder was er nog informeel overleg met IHC en de politie.
Fietsenstalling.
In januari van 2013 werden de werkzaamheden gestart voor de aanlag van de fietsenstalling
voor de kantine van de v.v. De Zwerver aan de Schansweg.
De omwonenden hebben ter informatie hierover een brief in de bus gekregen.
Men was van plan om met de werkzaamheden te gaan starten van de aanleg van de
parkeerplaatsen voor de Veerdam.
Echter bleek dat de bewoners van de prinsessenstraten het overwegend niet eens waren
met de nieuwe plaats van de fietsenstalling aan de Schansweg.
Er werd weer volop door bezoekers van de voetbalvereniging in de prinsessenstraten
geparkeerd.
Op 5 maart was er een bijeenkomst met de gemeente en de bewoners over dit onderwerp.
Vanwege de bezwaren van de bewoners heeft de gemeente besloten het reeds aangelegde
straatwerk aan de Schansweg weer te verwijderen.
Er werd voorgesteld om op het parkeerterrein van IHC een verplaatsbare fietsenstalling
te gaan gebruiken, de oude stalling zou dan gedeeltelijk kunnen blijven bestaan.
De voetbalvereniging was hier niet voor, en het werd duidelijk dat de aanleg van de
parkeerplaatsen voor de Veerdam voorlopig niet aanstaande was.
Het bestuur vroeg zich af of het nieuwe straatwerk voor de kantine aan de Schansweg
wel weggehaald diende te worden, men zou deze plek ook kunnen benutten als
extra parkeerplaats.
In juni viel er over de fietsenstalling niets meer te melden en van de gemeente werd
niets vernomen.
Later bleek dat de voetbalvereniging een bezwaar had ingediend tegen de verplaatsing
van de fietsenstalling.
Inmiddels in december aangeland viel er nog niets te melden over de fietsenstalling
en de parkeerplaatsen voor de Veerdam.
Verkeersproblematiek.
Al enige tijd was er sprake Van overlast door het rijden van koetsen over de dijk.
De traagheid van dit vervoer zorgde voor filevorming op de dijk en gevaarlijke inhaalpogingen.
Een verbod tegen het rijden van koetsen op de openbare weg was niet mogelijk.
Om opstoppingen op de dijk te voorkomen werd er voorgesteld om uitwijkplaatsen in te
stellen om het overige verkeer te laten passeren.
In juli van dit jaar 2013 leek de overlast van de koetsen wel mee te vallen.
Voor het parkeren bij de molens werd er door het bestuur het plan naar voren gebracht
om meer parkeerplaatsen te maken. _
Er werd voorgesteld om in combinatie met aanstaande dijkversterking parkeerplaatsen aan te
leggen onderaan de schoordijk aan de binnenzijde met een houtwal tussen de parkeerplaatsen
en het natuurgebied.
Deze parkeerplaatsen zouden moeten worden aangesloten op de weg naar het Wisboomgemaal.
Dit plan werd tijdens het kernbezoek aan de gemeentebestuurders gepresenteerd‚ zij stonden hier
niet afwijzend tegenover.
In de zomerperiode was het wederom druk met kamperende campers op de Molenstraat.
Dit heeft niet tot problemen geleid.
Ook het gevaarlijk fietsen op de Lekweg werd tijdens het kernbezoek aan de orde gesteld.
Een oplossing hiervoor was niet direct voorhanden.

Kernoverleg.
De belangenvereniging heeft in dit jaar 2013 weer deelgenomen aan het door de gemeente
Molenwaard opgetuigde kernoverleg.
Op 19 maart was er de eerste bijeenkomst van dit jaar in Bleskensgraaf.
Onder meer werd hier vastgesteld het overleg niet direct met wethouders en raadsleden diende
te gaan gebeuren.
Hierop werd gereageerd dat de belangenvereniging in het verleden wel contacten met de
diverse wethouders en raadsleden heeft onderhouden, en dat heeft tot resultaten geleid.
Het was echter toch de bedoeling dat er voor iedere kern een kerncontact functionaris zal worden.
aangesteld en daarheen diende men zich te richten.
Op 19juni war er een bijeenkomst van het kernoverleg in Groot Ammers.
Het lag in de bedoeling dat de bijeenkomsten van dit overleg in de toekomst in alle kernen
gehouden zullen gaan worden.
In deze bijeenkomst werd er opgemerkt dat er voor elke kern een dorpsplan gemaakt zou moeten
worden.
Kinderdijk heeft inmiddels al een dorpsplan.
In juli werd geconstateerd dat het kernoverleg grotendeels word ingevuld door mensen met grijs
haar, men zou zich moeten inspannen om ook jongeren te interesseren voor dit overleg.
In september moest men vaststellen dat de communicatie tussen de vereniging nogal stroef
verliep.
Op 9 oktober was er weer een bijeenkomst en nu in Partycentrum De Klok.
In deze bijeenkomst werd besloten om vanuit elke kern een contactpersoon aan te wijzen die de
gemeente moet ondersteunen in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
wat wordt afgekort tot WMO.
Mevrouw Wiffers zal dat gaan doen voor de belangenvereniging.
Hoge Boezem Kinderdijk.
Al eerder was er al overleg geweest tussen bestuursleden van de belangen vereniging en de
Vereniging Natuurgenot over de situatie van de Hoge Boezem van de Nederwaard.
Een van de problemen van het gebied is de verlanding.
Het uitbaggeren van sommige gedeelten zoals Het Vlak is al jaren een wens van de omwonenden.
Er zijn echter wel in de afgelopen jaren beheerswerkzaamheden uitgevoerd in het gebied
zoals het uitbaggeren van een watergang, het snijden van het blad en het kappen in de griend.
De belangenvereniging heeft al eerder aangegeven ook deel te willen nemen aan het overleg
over de boezem.
Op 18 april werd er een bijeenkomst gehouden in het J.U‚Smitgemaal over het beheersplan van
de hoge boezems van zowel Overwaard en de Nederwaard.
Het ging hier voornamelijk over het welzijn van enkele vogelsoorten en maatregelen die genomen
zouden moeten worden om het welzijn van de vogels te bevorderen.

Molentoerisme SWEK.
In de jaarvergadering gehouden op 6 februari 2013 gaf de toenmalige directeur van de SWEK,
De heer Hofstede een overzicht van de plannen van de stichting in de toekomst.
Het negatief vermogen van de stichting ter waarde van 900.000 euro was inmiddels
terug gebracht naar 0 euro.
De organisatie structuur van de stichting zou worden gewijzigd.
Om te komen tot een nieuw ondernemingsplan waren er 4 verbeterpunten uitgebracht,
waaronder het afsluiten van de middenkade om daar intree te kunnen gaan heffen.
Men besefte echter wel dat dit voornemen nogal gevoelig ligt.
Een eventuele beslissing hierover werd in handen gegeven van de gemeente Molenwaard
en Alblasserdam.
Enkele bestuursleden zijn in juli op bezoek geweest bij de nieuwe directeur van de SWEK
de heer Van der Vlist en die heeft toegezegd dat in het geval van nieuwe plannen de
belangenvereniging eerder hierover zal worden ingelicht.
In september werd duidelijk dat de nieuwe steiger aan de schoordijk zal worden aangepast
om twee cruiseschepen tegelijkertijd te laten afmeren.
De oude steiger zal gebruikt gaan worden voor het aanleggen van een waterbus die in
2014 zal gaan varen.
Op 28 oktober was er de overdracht van de molens van het Waterschap Rivierenland naar de
gemeente Molenwaard.
Monumenten Kinderdijk.
In dit jaar 2013 werd er vanuit het bestuur aandacht gevraagd voor Kinderdijkse monumenten
naast de molens.
Er bestond een plan voor het restaureren van het dak van het restaurant Buena Vista en men
zou hiervoor nieuwe dakpannen gaan gebruiken.
Het huidige dak is met Oegstgeester dakpannen gedekt.
Dit zou jammer omdat het huidige beeld van het pand zou gaan verdwijnen.
Er was een alternatief plan dat bestond daaruit het dak voorvlak en de twee kopse vlakken
weer te gaan dekken met de Oegstgeester pannen en het achter dakvlak met een ander type
dakpan, zodat het bestaande beeld behouden zou worden.
Echter men was te laat met dit voorstel de vervanging van de bestaande dakpannen was al eerder
goedgekeurd door de voormalige gemeente Nieuw Lekkerland en zou worden uitgevoerd.
Het bestuur zich laten informeren naar welke panden in Kinderdijk buiten de molens een
monumentale status zouden hebben. '
Er werd medegedeeld dat er geen gemeentelijk monumenten zijn onder de Kinderdijkse
panden.
Verder waren de 4 wijzerplaten van de kerk enige tijd buiten werking.
Dit is inmiddels verholpen alleen de verlichting doet het niet.
Echter viel er steenwerk uit de toren van de kerk en voor de reparatie was voorlopig geen
geld voorhanden.
Tot slot was er de grootscheepse verbouwing van Bakkerij Stam, deze werd in dit jaar afgerond.
Uiteindelijk is deze bakkerij voor de gemeenschap ook een monument te noemen.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 6 februari 2013 in Partycentrum De
Klok.
Er zijn 50 leden aanwezig.
Verder zijn aanwezig de wethouder de heer Ozdere, de kerncontact functionaris mevrouw Bolwijn,
mevrouw De Heer van de L. en N. Smitstichting en de leden van het kernoverleg Nieuw
Lekkerland.
Opening.
De vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Velthuizen.
De meldt dat de heer Hofstede die directeur is van de SWEK eerst de gelegenheid krijgt om zijn
presentatie
te houden.
De heer Hofstede krijgt het woord.
Eerst brengt hij naar voren dat de tekorten van de stichting niet zijn veroorzaakt door het duurder
worden
van het restauratieproject.
Er diende 10 % van de restauratiekosten uit eigen middelen worden opgebracht dit is echter niet
gelukt
Het ging hier om een bedrag van 500.000 euro.
Het negatief vermogen van de stichting ter waarde van 900.000 euro is inmiddels terug gebracht
tot
0 euro.
Het is duidelijk dat men niet op de oude voet kan doorgaan en er is een reddingsoperatie op touw
gezet
met als onderdelen een ander bestuursvorm en een ondernemingsplan.
De nieuwe bestuursvorm zal gaan bestaan uit een
Raad van Toezicht bestaande uit personen met binding aan de regio.
Onder deze raad zal een bestuurder gaan functioneren met beslissingsbevoegdheid.
De heer Hofstede meldt dat hij binnenkort hoopt afscheid te nemen maar niet eerder dan dat er
een
nieuwe bestuurder gevonden zal worden.
Om te komen tot een ondernemingsplan zijn er 4 adviezen uitgebracht.
De aanmeer mogelijkheid verbeteren.
Een nieuw pakket aanbieden aan de bezoekers.
Het op termijn afsluiten van de middelkade om tot het heffen van intree over te kunnen gaan.
Het bouwen van een nieuw bezoekerscentrum.
Deze voorstellen zijn goedgekeurd.
Het bouwen van een bezoekerscentrum heeft echter haken en ogen.
Het molengebied is een natuurgebied en is kwetsbaar.
Men gaat eerst een gebiedsvisie ontwikkelen om daarna de plannen te kunnen inpassen in het
nieuwe
bestemmingsplan.

Presentatie Hofstede.
De kosten voor het aanmeren Van de cruise en andere schepen is afhankelijk van de lengte van
de schepen
en per dagdeel. Het aanbod Van schepen is groot.
Het aanpassen van het pakket van producten voor de bezoekers zal men trachten te realiseren
voor maart
dit jaar 2013.
Het afsluiten van de middelkade is een kwestie die veel haken en ogen kent.
Personen die veelvuldig gebruik maken van de middelkade dienen ontzien te worden.
De zaak van de afsluiting word in handen gegeven van de gemeenten Alblasserdam en
Molenwaard.
Tegen de afsluiting van de middelkade kunnen bezwaren worden ingediend..
Deze procedures kunnen de afsluiting jarenlang vertragen.
Vanuit de regio wordt er aangedrongen om meer geld te gaan verdienen met toerisme en
recreatie.
Men streeft naar een bootverbinding tussen Kinderdijk en Rotterdam.
In juli van dit jaar 2013 moet een investeringsprogramma gereed zijn voor de aanleg van een
derde steiger.
Het is nu de bedoeling dat de SWEK zonder verdere subsidies moet kunnen gaan werken.
Goedkeuring van de notulen van de vorige Vergadering.
De notulen van de vorige ledenvergadering gehouden op 8 februari 2012 worden onveranderd
goedgekeurd en getekend.
De voorzitter vraagt aandacht voor het overlijden van de leden Rene Verkerk en Gerrit struik.
Verslag kascontrole commissie.
De kascontrolecommissie heeft de boekhouding gecontroleert en in orde bevonden.
Er is een compliment voor het financieel verslag van de speeltuin.
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
De nieuwe commissie zal gaan bestaan uit mevrouw Reini Advocaat en de heer Adrie Nobel.

Bestuursverkiezing.
Vanwege het aftreden van de heer Klapwijk is er een vacature ontstaan in het bestuur.
Kandidaat is de heer Marco Olden.
De heer Olden wordt per acclamatie verkozen.
Hierna krijgt de expoitant van de discotheek de heer Arnold Boulonois het woord.
De disco gaat om 21.30 open.
De portiers maken een rondje in de wijk om ongeregeldheden tegen te gaan.
Als men desondanks problemen blijft ondervinden dient men zich direct met de exploitant te
vervoegen.
Er wordt door een lid opgemerkt dat er kennelijk op de afgelopen zaterdag avond niet rondgelopen
is men
heeft niemand gezien.

Ook wordt er opgemerkt dat er in het verleden problemen zijn geweest met het her en der
parkeren van fietsen. De disco gaat Om 2:00 uur sluiten en men streeft ernaar om binnen een
kwartier de klanten te doen
vertrekken.
Er wordt opgemerkt dat er om 2.15 uur nog klanten buiten aanwezig zijn.
Lopende zaken.
Rekonstruktie Veerdam.
Voor de aanleg van de parkeerplaatsen voor de Veerdam op de neervoet van de dijk moet de
fietsenstalling van de v.v De Zwerver verplaatst worden naar de oude plaats voor de kantine aan
de Schansweg.
Om de parkeeroverlast die in Verleden is ondervonden op de Schansweg en in de
prinsessenstraten is er een
voorstel om het parkeren aldaar alleen voor vergunninghouders in te stellen.
De bewoners van de straten zijn niet positief over de nieuwe situatie.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het kleine poortje nu al regelmatig open staat en dat er
alweer
volop wordt geparkeerd in de prinsessenstraten door de bezoekers voor het sportpark.
Het lijkt nu al duidelijk te zijn dat de politie geen prioriteit heeft van het handhaven van het
parkeerverbod in de Schanspolder voor niet Vergunninghouders.
Ook wordt er gevraagd om hoeveel het gaat ?
Dit schijnt een behoorlijk aantal te gaan.
Er wordt door een lid gemeld dat er binnenkort een overleg zal gaan plaatsvinden met de
bewoners en de
gemeente over de parkeerproblemen.
Overlast koetsen.
Er is geen vergunning nodig voor het rijden van de koetsen over de dijk.
Er zouden hier en daar op de dijk plaatsen gevonden moeten worden om de koetsen te laten
uitwijken om
het overige verkeer te laten passeren.
Men twijfelt aan het realiteitsgehalte van deze oplossing.
Er bestaat een mogelijkheid om in plaatselijke APV van de gemeenten Alblasserdam en
Molenwaard het rijden van langzaam verkeer zoals de koetsen aan een vergunningensysteem te
binden.
Fietspad.
Betreffende het fietspad op de West Kinderdijk ter hoogte van de dijkloods van MERCON wordt er
opgemerkt dat de beton barrier zal gaan verdwijnen.
Er is bedacht om het fietspad aldaar door de dijkloods aan te leggen, maar dat wordt te duur
geacht.
Hierna wordt een korte pauze ingelast,

Na deze pauze komt de parkeeroverlast door campers aan de orde.
Van de parkeermogelijkheid op het MERCON terrein werd maar matig gebruik gemaakt.
De politie was niet overdreven ijverig om het
parkeerverbod voor de campers elders buiten de parkeergelegenheid te handhaven.
Hoge Boezem Nederwaard.
Er is overlegd tussen de bestuursleden van de belangenvereniging en de Vereniging Natuurgenot
over
de situatie van de hoge boezem.
Het grootste probleem in de boezem blijft de verlanding.
Overigens moet men melden dat er wel beheerswerkzaamheden zijn uitgevoerd in het gebied.
De belangenvereniging heeft al eerder aangegeven deel te willen nemen aan het overleg over de
boezems.
Er is inmiddels toegezegd dat de belangenvereniging
zou kunnen gaan deelnemen in de klankbordgroep diezich zal gaan bezig houden over het Natura
2000
project.
Rondvraag.
Er wordt opgemerkt dat de wegversmalling aan het begin van het Schoordijk al geleid heeft tot
ongelukken en bijna ongelukken.
Deze wegversmalling is bedoeld om de molenbezoekers die vanaf de tweede steiger komen
veiliger te laten
oversteken.
Bij de aanleg van het fietspad over het Schoordijk ten tijde van de dijkversterking zou de situatie
wel
eens heel anders worden en kan men gaan kijken om de situatie aldaar veiliger te maken.
Er ontstaat een misverstand over het feit of de belangenvereniging wel zitting heeft in de
klankbordgroep
dijkversterking.
Dit blijkt wel het geval te zijn.
Tot slot wordt er nog een opmerking gemaakt over het slecht strooien van de fietspaden ten tijde
van
gladheid door sneeuw of ijzel.
Na deze opmerking dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Kosten / baten overzicht Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk 2013
(februari 2014)
2013
2012
Kosten
Baten
Kosten
Baten
Contributie
459,50
516,00
Advertenties Boekje
660,00
Marktopbrengst
Bankkosten
17,40
15,00
Bestuursvergaderingen
255,45
211,74
Jaarvergadering
128,00
204,45
Algemene kosten
53,67
67,00
'Bedankjes'
Kosten boekje Kinderdijk
486,71
Lidmaatschappen
25,00
Bijzondere baten en lasten
Totaal
454,52
459,50
1.009,90
1.176,00
Naar de Algemene reserve
4,98
166,10

Balans
Kas
Bank
Debiteuren / overlopende posten
Totaal

31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010
429,35
502,25
311,25
357,45
215,70
128,98
509,28
212,45
645,05

631,23

820,53

569,90

Algemene Reserve
Crediteuren / overlopende posten
Totaal

610,51
34,54
645,05

606,23
25,00
631,23

440,53
380,00
820,53

569,90

Aantal (betalende) leden

73

569,90

Verslag speeltuin comité 2013
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 22 maart. Deze keer wel
met een bijzonder extraatje. We hebben alle kinderen gevraagd zelf een lampion te knutselen met
het thema ‘Jungle’. Dit om alvast in de stemming te komen voor het tentenkamp. Het
enthousiasme was groot. En dit werd dan natuurlijk ook beloond met een jungle-traktatie!
In april hebben we een schoonmaak- en klusdag georganiseerd met een klein aantal (maar niet
minder enthousiaste!) vrijwilligers. Helaas viel deze dag samen met de jaarlijkse schoonmaak dag
van de boezem, wellicht handig om dit in 2014 niet meer op de zelfde dag te plannen. Er is onder
andere gewerkt aan het schoonmaken en controle speeltoestellen, aanbrengen verharde
ondergrond onder de tafeltennistafel en extra rubber tegel tussen klimtoestel en tafeltennistafel.
Ook is de portakabin van buiten schoongemaakt incl. dak. Later in het jaar is in de portakabin de
vloer van de keuken/vergaderruimte vernieuwd vanwege houtrot. Ook is hier inmiddels nieuw vinyl
opgekomen. Het plafond in deze ruimte is opnieuw gewit.. De roeiboot is voorzien van een nieuw
stuurtje Geschonken door buurman Marco.
Eind april stond het dorp weer mooi in de verlichting. Een feestelijk gezicht in een feestelijke
periode.
Al vroeg in het jaar was de toon dus al gezet. Op 7 juni was het dan echt zover, het tentenkamp
met het thema ‘Ravotten in de jungle’. 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! Camouflagekleuren, dieren in allerlei soorten en maten, spelletjes met de wildste capriolen
en natuurlijk een spannende speurtocht.
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, op 6 september, was het Molenmarkt. De belangstelling van
kraamhuurders was overweldigend. Al ruim van tevoren was de markt helemaal volgeboekt, met
een afwisselend aanbod van handelswaar. Het heeft wat geregend, maar de sfeer en de omzet
waren er niet minder om. Ook dit jaar was het weer een succesvol evenement. Dat dit te danken is
aan de grote en enthousiaste inzet van veel vrijwilligers mogen we hier niet onvermeld laten.

Ter gelegenheid van burendag is er op 21 september nog een feestje georganiseerd. Om ook de
wat oudere buurtbewoners mee te laten genieten van het speeltuinplezier zijn er 2 nieuwe bankjes
geplaatst, met een bijdrage van het Oranjefonds. Tijdens het klussen werden er fanatiek
oudhollandse spelen gedaan. Tijdens de koffie, en later een hapje en een drankje, werd er
nagepraat aan de hand van oude foto’s. Ook dit was meer een mooi moment.

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. IS DIT NOG
STEEDS ZO?
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.
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):
28 maart
Lampionnenoptocht
27 juni
Tentenkamp
5 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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