
 
 
NIEUWSBRIEF, juli 2014 

 
Uitnodiging Excursie Leerdam  

Op donderdag 18 september wordt u van harte 

uitgenodigd om mee te gaan naar Leerdam.  

Rond de middag vertrekken we met een 

touringcar naar de glasblazerij in Leerdam, voor  

een demonstratie glasblazen. Na een kopje 

koffie in de “Uitblaserije” gaan we naar het 

“Hofje van Aerden”.    

Daarvandaan vertrekken we voor een 

stadswandeling van ongeveer een uur, om 

vervolgens de dag af te sluiten in het Posthuys, 

een mooi gerenoveerd postkantoor van 

Leerdam. We streven ernaar om rond de klok 

van 22.15 uur terug in Nederlek te zijn.  
 

 
 
Anders dan voorgaande jaren zal dit keer een 
eigen bijdrage van € 25 p.p. worden gevraagd, 
zoals in de ledenvergadering is besproken. Op 
deze wijze zoeken we mogelijkheden om de 
jaarlijkse excursie kwalitatief goed te blijven 
invullen. Mocht u hier onoverkomelijke bezwaren 
tegen hebben hopen we dat u dit kenbaar maakt 
aan een van de bestuursleden, zodat dit in de 
evaluatie kan worden meegenomen.  

 
Terugblik Ledenvergadering 22 april j.l.  
 

Op dinsdag 22 april was de 1
e
 ledenvergadering 

van dit jaar in het Koetshuis te Krimpen aan de 

Lek. Na een gezellig inloop volgde een korte 

vergadering, waarin stilgestaan werd bij het 

afscheid van bestuurslid Gert Jan Ruit. Gert Jan 

heeft zich vanaf 2006 ingezet als bestuurder van 

onze OKN en heeft zich de laatste tijd met name 

bezig gehouden met Zeppelin, een taak die door 

Bert de Bever is overgenomen.  

Als nieuw bestuurslid werd Edward Struijk 

(Struijk Sloop- en Grondwerken BV) gekozen tot 

bestuurslid.  

Na het formele gedeelte volgden twee korte 

informatieve lezingen. De heer Gerrit Slob, 

arbeidsparticipatie coördinator van de gemeente 

Nederlek,  vertelde eerst iets over de 

werkgevers benadering van de toekomstige K5 

gemeenten en de wijzigingen in de 

participatiewet. Welke instrumenten worden 

ingezet om werkzoekenden aan een baan te 

helpen. Daarna was het woord aan de heer  

Leen Prins (locatiedirecteur Schoonhovens 

College). Hij vertelde hoe belangrijk de 

verbinding tussen scholen en het bedrijfsleven 

is, omdat er vaak een mismatch is tussen 

opleidingen en de vraag vanuit de omgeving. 

Wanneer leerlingen ervaring op doen bij 

bedrijven zien zij waar de kansen en 

mogelijkheden liggen.  

 
Daarna was de beurt aan advocaat mr. Ies 

Biemond. Hij gaf een boeiende presentatie over 

de veranderingen binnen het arbeidsrecht. 

Daarna was hij nog geruime tijd aanwezig om 

vragen van ondernemers te beantwoorden. 

Al met al kijken we weer terug op een geslaagde 

avond.  

Advocaat Ies Biemond  

 

 

 
Afscheid Gert Jan Ruit en welkom Edward Struijk in het 

bestuur. 

 



 
 
Nieuws uit de FOK   
  

De Fok is verheugd te melden dat er een nieuwe 

voorzitter is gekozen. Deze voorzitter is geen 

onbekende. Het is Frie van Os, uit Krimpen aan 

de IJssel. Hij heeft zijn sporen ruimschoots 

verdiend in de waard en daarbuiten. Hij heeft 

binnen de Ondernemers kring van Krimpen 

diverse functies bekleed en kent veel 

bestuurders en ondernemers in de waard. Juist 

het feit dat deze nieuwe voorzitter uit Krimpen 

komt is erg prettig, zeker gezien de 

ontwikkelingen op het gebeid van de K5. 

  

Inmiddels heeft Frie de eerste 

bestuursvergadering bijgewoond en als 

voorzitter zelfs geleid. Hij is direct aan het werk 

gegaan en heeft reeds met de diverse 

bestuurders in de verschillende gemeenten 

kennis gemaakt, ook de ambtenaren heeft hij al 

hier en daar ontmoet. 

  

Samen met de voorzitters van de verschillende 

ondernemerskringen zal de Fok juist in de 

komende tijd moeten laten zien waar ze voor 

staat en hoe ze de toekomst ziet binnen de k5 

en Krimpen. Zoals u weet zijn er daartoe o.a. 

drie speerpunten geformuleerd die steeds weer 

zullen worden uitgedragen (zie ook de vorige 

nieuwsbrieven). 

  

Frie zal hier zijn bijdrage aan leveren, maar ook 

u en wij dienen dit te doen waar zich die 

mogelijkheid ook voordoet. Juist om ervoor te 

zorgen dat het bedrijfsleven gehoord wordt in de 

nieuwe gemeente(n). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van de 

OKN wenst u een fijne 

zomer!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Frie van Os  

 

Activiteitenoverzicht 2014 
 
Noteert u de volgende data vast in uw agenda! 
 
18 september  Jaarlijkse excursie  
6 november   2

e
 ALV + bedrijfsbezoek 

   
 
   
 
Reacties op deze Nieuwsbrief    
Reacties op deze Nieuwsbrief, suggesties voor 
activiteiten of mededelingen kunnen worden 
gestuurd aan het secretariaat:  
 
E-mail: oknederlek@live.nl    
of postadres:  
 
OKN 
P/a Schuwacht 84 
2941 EG  Lekkerkerk  
 
 
 
 

 

mailto:oknederlek@live.nl

