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Algemeen
De Historische Kring Krimpen aan den IJssel is opgericht in 1998 met als doel “het
initiëren en/of stimuleren van activiteiten, welke de historie en cultuur van Krimpen
aan den IJssel levend houden en het gemeenschapsleven aldaar bevorderen”.
Dit jaarverslag over 2020 bevat een overzicht van de activiteiten en bijzonderheden die
zich voordeden in de periode 01.01.2020 t/m 31.12.2020.
Het jaarverslag geeft inzicht ten aanzien van de navolgende aspecten:






Bestuur
Werkgroepen
Leden
Activiteiten
Communicatie

Terugkijkend op 2020 blijkt dat we in dit verenigingsjaar enorm beperkt werden in onze
mogelijkheden. Immers, fysieke bijeenkomsten konden niet worden belegd. Terwijl dat
juist een belangrijk onderdeel is van onze HKK: vertellen over de geschiedenis en daar
leuk gesprekken over hebben. Toch was 2020 een productief verenigingsjaar: we
hebben zowel intern als extern flink aan de weg getimmerd. Dit jaarverslag geeft daar
uiting aan.
Dit jaarverslag wordt in verband met de uitbraak van het Corona-virus, waarbij het nog
niet is toegestaan een fysieke ledenvergadering te houden, net als vorig jaar op een later
moment formeel vastgesteld in een nog te beleggen jaarvergadering in de tweede helft
van 2021, dan wel (als ook dat niet kan) middels een schriftelijke procedure.
Voor formele doeleinden (zoals bijvoorbeeld de aanvraag van een subsidie bij gemeente
Krimpen aan den IJssel) is derhalve sprake van een nog niet door de leden vastgesteld
jaarverslag 2020.
Het bestuur van de Historische Kring Krimpen aan den IJssel heeft dit jaarverslag zelf
wèl al vastgesteld in haar bestuursvergadering van 27 mei 2021.

Marco Oosterwijk
Voorzitter

Thea de Mik
Secretaris
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Bestuur
Het bestuur van de Historische Kring Krimpen aan den IJssel is in 2020 gewijzigd en
bestaat per ultimo 2020 weer uit 6 personen.
In 2020 is lokale bestuurswerving succesvol gebleken: mevrouw Thea de Mik en de heer
Freek de Haaij zijn in 2020 als nieuwe bestuursleden benoemd en van harte welkom
geheten. Thea de Mik, griffier in Capelle aan den IJssel, is onze nieuwe
verenigingssecretaris. Freek de Haaij, actief in de financiële wereld, is onze nieuwe
penningmeester.
We bedanken Jan de Pont, welke na heel veel jaren afscheid van ons bestuur heeft
genomen, heel hartelijk voor zijn grote inzet als penningmeester en bestuurslid.
Het HKK-bestuur is met genoemde uitbreiding weer op volle sterkte. Energiek en met
ambitie zijn en gaan we aan de slag om de Krimpense historie levend te houden,
bekender te maken en aan waardering te laten winnen. Stap voor stap vitaliseren we
onszelf en onze positie in de Krimpense samenleving. De relatie met het
gemeentebestuur waarderen we zeer maar willen we ook verdergaand versterken: in
2020 zijn daar de eerste stappen voor gezet.
Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit de navolgende personen:







Marco Oosterwijk, voorzitter
Thea de Mik, secretaris
Freek de Haaij, penningmeester
Gerda van Beek, bestuurslid
Anita Elsinga, bestuurslid
Frank Druijff, bestuurslid

Het bestuur vergaderde in 2020 vier keer, namelijk op 6 februari, 17 juni, 9 september
en 18 november.
In 2020 is geen ledenvergadering belegd vanwege de Covid-beperkingen en hebben de
leden via een schriftelijke stemming akkoord gegeven aan:




Het financiële jaarverslag 2019;
Het verenigingsjaarverslag 2019;
De benoeming van bestuursleden T.A. de Mik en F.E. de Haaij.
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Werkgroepen












Werkgroep Archeologie: toelichting vindt plaats in een aparte paragraaf aan het
einde van dit jaarverslag. Per ultimo 2020 is deze werkgroep opgeheven vanwege
de oprichting van Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK), waarin alle
archeologische ‘partijen’ in de gehele Krimpenerwaard zijn opgegaan. De
archeologische activiteiten binnen de HKK zijn daarmee beëindigd en de huur
van de locatie aan de Oosterstraat is daarmee vervallen. Op grond daarvan is
voor het subsidiejaar 2021 reeds met gemeente Krimpen aan den IJssel
overeengekomen dat de bijdrage voor huisvestingskosten van de werkgroep
archeologie is komen te vervallen (in afwijking van de subsidieaanvraag 2021);
Werkgroep Beeldbank: heeft in 2020 www.krimpeninbeeld.nl verder gevuld;
Werkgroep Boerderijen: diverse informatie is nader vastgelegd in voorbereiding
op het uitbrengen van een boek over Krimpense Boerderijen in 2021. Deze
uitgave is voorzien in de tweede helft van 2021;
Werkgroep Lezingen: als gevolg van Covid19 zijn in 2020 geen lezingen verzorgd;
Werkgroep website: de nieuwe website is in 2020 geactualiseerd qua nieuwe
huisstijl (logo etc.). Per ultimo 2020 is deze werkgroep opgeheven: de website
wordt nu door het bestuur actueel gehouden met ondersteuning van de
webmaster Gerjo Mourik;
Werkgroep bibliografie: hield in 2020 weer een nauwkeurig overzicht bij van
publicaties waarin op de één of andere wijze Krimpen aan den IJssel werd
benoemd.
Werkgroep Oude Begraafplaats: werd in 2020 opgericht met als doel fondsen te
werven en partijen te enthousiasmeren voor de herinrichting en restauratie van
de Oude Begraafplaats, buitendijks gelegen aan de IJsseldijk nabij de Karwei.

Fotograaf
In 2020 heeft René de Jonge zich aan de HKK verbonden als huisfotograaf. Hij zal in
Krimpen foto’s maken van projecten, objecten of gebeurtenissen zodat ook ‘nieuwe
historie’ wordt vastgelegd. Fotomateriaal wordt gerubriceerd en (toekomstig)
toegevoegd aan www.krimpeninbeeld.nl.

Leden
Het aantal leden bleef in 2020 redelijk stabiel:





Ledenaantal per 1 januari 2020
Ledenaantal per 31 december 2020
Aantal nieuwe leden in 2020
Aantal opzeggingen in 2020
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: 247
: 239
:
5
: 13

(eerder onterecht bepaald op 235 per 31/12/2019)
(waarvan 36 gezinsleden)
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Activiteiten HKK
De (externe) verenigingsactiviteiten in 2020 zijn beperkt van aard geweest.
Noodzakelijkerwijs: immers vanwege Covid19 is de jaarexcursie voor de leden niet
doorgegaan en hebben er ook geen historische lezingen kunnen plaatsvinden.
Ledenbijeenkomsten konden vanwege de geldende maatregelen evenmin plaatsvinden.
Digitale alternatieven zijn overwogen, maar gezien de veelal wat oudere samenstelling
van het ledenbestand is dit geen werkbaar alternatief gebleken. Dat neemt niet weg dat
we als HKK-bestuur en (werkgroep)leden actief bezig zijn geweest voor Krimpen aan
den IJssel en Krimpenaren.
 Op 3 januari 2020 hebben we als HKK bij de nieuwe bewoners van het
appartementencomplex aan de Veerdam op hun nieuwjaarsborrel iets verteld over
hun unieke nieuw woonplek met een rijk historisch verleden in Gemeente Krimpen
aan den IJssel: het toenmalig centrum van Krimpen met het pontveer van De Ruit.
De oude peilsteen ‘3 el 51 de boven AP’ is in de buitenballustrade van het nieuwe
wooncomplex verwerkt;

 In 2020 is een nieuw logo ontworpen: in dit jaarverslag gaan we daar nog separaat
op in;
 DCV bestond in 2019 honderd jaar; de HKK heeft ten behoeve van de tentoonstelling
van 17 januari tot 5 april 2020 in Streekmuseum Krimpenerwaard op verzoek
informatie en foto’s ter beschikking gesteld;
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 Het HKK-verenigingsblad is geheel vernieuwd
en draagt de nieuwe titel ‘Van Yssel tot IJssel’;
ook hierop gaan we in dit jaarverslag nader in;
 In januari 2020 nam de HKK deel aan de
inspiratieavond ‘Sport en Cultuur’ van
Rabobank Hollandse IJssel;
 De Werkgroep Archeologie verzorgde diverse
gastlessen voor kinderen van Krimpense
basisscholen, zoals bij basisschool het Mozaïek;
 Door het jaar heen zijn bijdragen verzorgd in
HalloKrimpen!, De Klinker en andere (lokale)
media;
 Bij de Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel
werd diverse keren door bestuur en leden een
toelichting gegeven op historische
onderwerpen en bijzondere aangelegenheden;
 In Corona-tijd ontstond een mooi initiatief door
het Krimpense Comité ‘Op Afstand Dichtbij’,
vormgegeven door een aantal betrokken
Krimpenaren. Eén van de activiteiten was het
uitgeven van het ‘Krimpens Kwartiertje’, een 5malig uitgegeven blad vol met Krimpense
verhalen en bijzonderheden. Zie ook
www.krimpenskwartiertje.nl. Namens de HKK
verzorgden leden als Cees Loeve en Adri
Liedorp veel tekstuele bijdragen;
 In Het Kontakt verzorgde de HKK via Adri
Liedorp een artikelenserie over 75 jaar
bevrijding.
 De HKK heeft het boek ‘Krimpen aan den IJssel
1940-1945 ; Een gewoon dorp in een buitengewone tijd digitaal via social media beschikbaar
gesteld door wekelijks, gedurende een periode van
10 weken een hoofdstuk te publiceren. Dat leverde
veel leuke reacties op, ook omdat veel Krimpenaren
dit boek niet kenden.
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Voor het gebied langs de IJssel is
door gemeente Krimpen aan den
IJssel in 2020 gestart met het
opstellen van een ‘conceptontwikkelvisie IJsseldijkgebied’.
De HKK heeft reeds in een vroeg
stadium een reactie daarop
geformuleerd. Deze reactie is
gericht op het behoud van de
rijksmonumentale loodsen die
zowel dwars als parallel aan de
dijk staan. Tevens is aandacht
gevraagd voor het betrekken van
het naastgelegen terrein van de
voormalige ‘kanonnenloods’ bij
de ontwikkelvisie en het behoud alsook toekomstig gebruik van de voormalige
scheepshelling. Ook heeft de HKK aangegeven graag betrokken te worden bij het
zichtbaar maken van de scheepswerfhistorie in het gebied.



De stedenbouwkundige kaders voor Centrum-Zuid zijn in december 2020 door
gemeente Krimpen aan den IJssel vastgesteld. Deelgebied 3 van de
gebiedsontwikkeling houdt in dat het gebied van kerk De Rank en het IBKWkantoor (voormalig Technisch Bureau Krimpenerwaard) wordt herontwikkeld.
Het IBKW-kantoor is het
voormalige Groene Kruisgebouw
(geopend op 14 november 1960)
en tevens het toenmalig
Krimpense badhuis (met 12
douches en 2 badkuipen).
We hebben gemeente Krimpen
aan den IJssel aangesproken op
de cultuurhistorische waarde
van dit gebouw. In het ontwerp
zijn de kenmerken voor de
wederopbouwarchitectuur
duidelijk terug te vinden. We
spannen ons in 2021 ook in om
dit pand zo mogelijk te
behouden.
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 Als HKK hebben we in 2020 ook aandacht besteed aan het project Krachtige
IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Met name denken we mee over de vraag op
welke wijze bij de dijkversterking rekening gehouden wordt met de
cultuurhistorische waarden. Daarvoor hebben we deelgenomen aan de digitale
inloopbijeenkomst en hebben we een zienswijze ingediend op de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau voor het Milieueffectrapport, 2e fase. Meer over KIJK
is te vinden via de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard:
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-dekrimpenerwaard/krachtige-ijsseldijken-krimpenerwaard
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Buitendijkse begraafplaats…
De Krimpense buitendijkse begraafplaats ter
hoogte van Karwei/Streekmuseum is uniek.
Vanaf 1829 tot 1915 werden op deze plek circa
3.500 Krimpenaren begraven. In 1998 is de HKK
opgericht om deze bijzondere plek te
restaureren. In 2020 blijkt dat weerom hard
nodig.
De HKK heeft in 2020 een intentieovereenkomst
gesloten met gemeente Krimpen aan den IJssel.
Daarbij heeft de HKK zich verbonden aan het
herstel van de grafmonumenten en het maken
van een inrichtingsplan. De HKK heeft daarvoor
contacten gelegd met Ada Wille, bekend
landschapsarchitecte die zich gespecialiseerd
heeft in begraafplaatsarchitectuur. Ook is
Rutger Polderman van Bureau Polderman
bereid gevonden om een restauratieplan te
maken voor de grafmonumenten, op grond
waarvan gerichte prijsuitvraag voor restauratie
kan plaatsvinden.
Samen met Krimpense bedrijven en inwoners
willen we er een mooie plek van maken, waarbij
de belevingswaarde aanzienlijk wordt vergroot.
Verdere uitwerking vindt plaats in 2021 met het
doel om in 2022 daadwerkelijk tot uitvoering
over te kunnen gaan.
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Beeldbank Krimpen
In 2020 werd door de Historische Kring Krimpen aan den IJssel wederom veel tijd en
energie gestoken in
www.krimpeninbeeld.nl. Voor
de hostingservice en het
onderhouden en beheren van
Beeldbank Krimpen bestaat
een overeenkomst met
gemeente Krimpen aan den
IJssel. Deze expireert per
ultimo 2022.
In 2020 zijn circa 865 nieuwe
foto’s toegevoegd. Deze zijn
gerubriceerd en voorzien van toelichting. In totaal bevat de beeldbank nu 18.571 foto’s.
In 2020 is 12.383 maal de website www.krimpeninbeeld.nl geraadpleegd, waarbij in
totaal 165.266 foto’s zijn bekeken.
Daarbij is met name aandacht besteed aan:
 Project 1, aanpassingen aan het ontwerp van www.krimpeninbeeld.nl, zodat
de functionaliteit van de website is verbeterd;
 Project 2, HKK6, toegevoegd is de
collectie 'Engelse'. De heer C.A.P.
Engelse (1892 – 1942) was directeur
van het Elektriciteitsbedrijf Capelle –
Krimpen (ECK). Hij was lidmaat van de
Nederlandse Hervormde Kerk. Hij
bekleedde verschillende bestuurlijke
functies, waaronder bestuurslid van de
Oranjevereniging. Hij was van joodse
afkomst, werd in de oorlog verraden en
in 1942 door de Duitsers vermoord in
het vernietigingskamp Mauthausen II.
Zie ook:
https://www.krimpeninbeeld.nl/collectie-engelse/#
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 Project 3, HKK7, Pannevis: Gert
Pannevis, al vele jaren niet meer in
Krimpen wonend, werd bij het zien van
de inhoud van “Krimpen in Beeld” zo
enthousiast dat hij een groot aantal
door hem gedigitaliseerde foto’s van
zijn vader aan ons ter beschikking wilde
stellen. Zijn vader, Otto Pannevis, was
van 1950 tot 1979 directeur van
Giessen Werktuigen, een bedrijf dat
gevestigd is geweest in de Stormpolder.
Dit bedrijf werd in 1920 opgericht door
de heren C. en O.J. Pannevis. Ze werden
in 1950 opgevolgd door Otto Pannevis
(zoon van O.J.) en zijn neef Cees (zoon van C.) Cees werd in 1977 vervangen
door zijn zoon Kees. In 1979 hield het bedrijf op te bestaan en ging toen
samen met Rademakers op in een ingenieursbureau. In de collectie een
veelheid aan gebeurtenissen in Krimpen, van de Watersnood in 1953, de
winters in 1956 en 1963, de Algerabrug met stormvloedkering, uitbreiding
van het bedrijf en nog veel meer. Zie ook:
https://www.krimpeninbeeld.nl/collectie-pannevis/
 Project 4, HKK8, schuiffoto’s: een aanvang is gemaakt om foto’s van 'toen' in 1
frame te plaatsen met foto’s van 'nu'. Dat levert verrassende vergelijkingen
op! Bezoekers worden uitgenodigd hieraan deel te nemen door foto’s aan te
leveren. Zie ook: https://www.krimpeninbeeld.nl/toen-en-nu/
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Een nieuw logo
In 2020 is het beeldmerk van de HKK vernieuwd.
In dit beeldconcept is gekozen voor een eigentijds, typografisch logo waarin de letters
HKK samengevoegd zijn tot één beeldmerk. Dit beeldmerk heeft een geheel eigen look
en levert daarom een prima bijdrage aan de herkenning en uitstraling van de historische
vereniging. Het beeldmerk is door de unieke vorm ook prima als losstaand beeld te
gebruiken op bijvoorbeeld ons drukwerk en de website.
Het beeldmerk is opgebouwd uit drie elementen. Deze elementen staan voor “tijd”,
“gebeurtenissen” en “vastlegging” ervan. De afgeleide vormen van de letters “K” zijn
tevens pijlen die terug in de tijd wijzen. Deze vormen een knipoog richting de historie.
Het kleurgebruik: natuurlijke, rustige tinten, maar wel continu in beweging door de
onderlinge tint verschillen. Deze vertegenwoordigen de dynamiek van de gemeente aan
het water.
Het woordmerk binnen het logo is een fors onderdeel van de vorm. Doordat de tekst
‘Historische Kring Krimpen aan den IJssel’ een vrij lange naam is voor gebruik in een
logo, is dit op verschillende manieren geplaatst.
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Van Yssel tot IJssel
In 2020 is de eerste editie tot stand gekomen van Yssel tot IJssel. Een nieuwe naam, een
nieuwe look van ons verenigingsblad. Het leidt tot enthousiaste reacties!
Een mooi vormgegeven verenigingsblad met pakkende inhoud geeft meerwaarde aan
het lidmaatschap en trekt nieuwe leden!
Van Yssel tot IJssel vervangt het circa zes keer per jaar uitkomende verenigingsblad van
de HKK en komt vier keer per jaar uit. In 2020 hebben we drie nieuwsbrieven met het
'oude format' verzonden en is per oktober het eerste nieuwe exemplaar van de pers
gerold en aan de leden toegestuurd. Van Yssel tot IJssel is een nieuwe opzet met
interessante artikelen en nieuwswaardigheden. We betrekken nieuwe Krimpenaren bij
Van Yssel tot IJssel! We leggen op specifieke locaties (zoals de verzorgingshuizen en het
Gezondheidscentrum) enkele leesexemplaren om extra leden te werven.
De redactie (in oprichting) wordt gevormd door de HKK-bestuursleden.




Gerda Bos (redacteur);
Anita Elsinga (redacteur);
Frank Druijff (redacteur en coördinatie).
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Communicatie
In 2019 is de Historische Kring Krimpen aan den IJssel gestart met een nieuw
communicatiekanaal: facebook (https://www.facebook.com/historischekringkrimpen).
In 2020 is het bereik flink vergroot van 350 volgers naar bijna 650 volgers. De berichten
worden soms duizenden keren per week bekeken en leiden tot leuke interactie. We
krijgen zeer regelmatig berichten van inwoners en belangstellenen met specifieke
(uitzoek)vragen. Dat inspireert ons als bestuur en werkgroepen zeer om te bezien hoe
we de Krimpense historie op een attractieve wijze kunnen laten zien en ervaren.
Eind december 2020 zijn we ook gestart met HKK-berichtgeving op Linked In
(https://www.linkedin.com/company/historische-kring-krimpen-aan-den-ijssel)
Op deze wijze genereren we ook meer zakelijke bekendheid. Dat is met het oog op
activiteiten van de HKK, waarvoor ook fondsenwerving aan de orde gaat zijn, van groot
belang. Op deze wijze boren we nieuwe contacten aan. Dat heeft in 2020 al tot succes
geleid met een aantal nieuwe relaties voor het project 'herstel van de buitendijkse
begraafplaats'. Inmiddels hebben we meer dan 100 volgers op ons HKK-account.
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Website
Onze nieuwe website is op 17 december 2019 in gebruik genomen, heeft een frisse look
en is zowel overzichtelijk als informatief.
In 2020 hebben we de website verder ontwikkeld en ook aangepast op de nieuwe
huisstijl. Daarmee is de website nu geheel op orde en actueel.
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BIJLAGE 1, Jaarverslag 2020, Werkgroep Archeologie Krimpen (WAK)
Een verloren jaar?
2020 zal ongetwijfeld de boeken ingaan als het coronajaar. Op het gebied van amateurarcheologie zal dit niet alleen hebben gegolden voor onze Stichting, maar zal 2020 voor
velen een jaar zijn geweest waarin afspraken niet konden worden nagekomen, geplande
evenementen moesten worden afgeblazen, activiteiten moesten worden gestopt.
Allemaal vanwege de pandemie die in het voorjaar van 2020 losbarstte.
Overlijden Jos Jansen
Echter, voor onze Stichting is 2020 een jaar
geweest waarin een paar markante zaken een
goede of slechte wending hebben genomen. Om
maar met het laatste te beginnen, in oktober
werden wij op de hoogte gebracht van het trieste
overlijden van Jos Jansen, één van de leden die
aan de wieg heeft gestaan van de Werkgroep
Archeologie Krimpen. Jos blijft in onze
herinnering als een uiterst aimabel persoon die
klaar stond voor iedereen. Een harde werker die
zich voornamelijk vastbeet in technische zaken en
in het vinden op internet van allerlei
onderwerpen die gingen over vragen vanuit de
Werkgroep. Jos zal zeer gemist worden.

Dhr. Jos Jansen

Oprichting Stichting Archeologie Krimpenerwaard
Wat een goede wending heeft genomen in 2020 is
de overgang van losse werkgroepen archeologie in
de regio naar een gezamenlijk verband onder één
overkoepelende Stichting. Vanuit het principe dat
archeologie zich niets gelegen laat liggen aan
gemeentegrenzen en dat wij samen een grotere
vuist kunnen maken op verschillende gebieden,
spraken de diverse werkgroepen archeologie uit
omliggende gebieden in de Krimpenerwaard al een
Logo Stichting Archeologie Krimpenerwaard
tijd over samenwerking en hoe dit te formaliseren.
Op 16 juli 2020 zijn officieel de statuten ondertekend
van de nieuwe Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK), waaronder vallen de
kernen Ouderkerk aan den IJssel – Krimpen aan den IJssel – Krimpen aan de Lek –
Lekkerkerk – Bergambacht. Binnen dit gebied zijn nog wel meer kernen, Stolwijk –
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Haastrecht – Schoonhoven, maar de historische verenigingen uit deze kernen hebben te
kennen gegeven voorlopig nog zelfstandig te willen opereren voor wat betreft aandacht
voor archeologie. De SAK staat uiteraard open om eventueel op een later tijdstip ook
met deze partners te willen samenwerken. De beide gemeenten in het gebied van de
Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard, waarderen de opzet van
deze samenwerking en hebben beide voor dit doel een subsidie toegekend, waarmee de
SAK in 2021 een goede start kan maken met de nieuwe opzet.
Verhuizing
Omdat er nu een samenwerking was ontstaan tussen de diverse werkgroepen
archeologie ontstond ook de behoefte onder één dak samen te komen. In het najaar van
2020 zijn daarom de gesprekken gestart met de eigenaar van het pand aan de
Poolmanweg in Lekkerkerk waarin de Werkgroep Archeologie Nederlek was gehuisvest.
Vanaf 1 januari 2021 heeft de SAK officieel haar onderkomen in dit pand en kan vanaf
heden vorm en inhoud worden gegeven aan archeologie in de Krimpenerwaard!
Bureau-onderzoek
Heeft de SAK zich dan helemaal niet bezig gehouden
met archeologie in 2020? Uiteraard wel. In de zomer is
ons gevraagd door de Stichting Steenovens
Nieuwerkerk of wij interesse zouden hebben in een
bureauonderzoek naar de steenovens in. Na
voorbereidende besprekingen hierover, met name
over de grenzen van dit onderzoek, heeft in oktober de
presentatie plaatsgevonden en zal de SAK eventueel
worden betrokken bij een vervolgonderzoek,
afhankelijk van een subsidie die de Stichting
Steenovens weet te verkrijgen van de provincie.
Achteraf is gebleken dat dit het laatste project was
waarbij Jos Jansen was betrokken.

Steenplaats Hitland 1660

2021
Wij kijken nu uit naar een productief jaar, waarin wij in staat worden gesteld onze
afspraken na te komen. Deze zullen bestaan uit het lesgeven aan groepen 8 van
basisscholen en eerstejaarsgroepen van het voortgezet onderwijs in de
Krimpenerwaard, aan lezingen voor diverse historische verenigingen en aan het
verlenen van hand- en spandiensten bij opgravingen, waaronder die in Stolwijk.
Uiteraard gaan wij eerst orde op zaken stellen in ons nieuwe atelier met alle leden van
de vroegere werkgroepen archeologie uit dit gebied. Wij kijken daar zeer naar uit.
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