
 
 
NIEUWSBRIEF, november 2014 

 

Ledenvergadering 2 december 2014  
Voor de tweede ledenvergadering van dit jaar 

nodigen wij u uit om af te reizen naar 

Bergambacht. In pannenkoekenhuis ‘Onder de 

Molen’ hebben wij onze korte vergadering en 

een rondleiding door de onlangs na een 

restauratie geopende molen Den Arend. De 

molenaar zal ons laten zien hoe hij ambachtelijk 

meel maakt. Afsluitend krijgt een korte 

presentatie van de Business Beurs 

Bergambacht.  

Fijn als we u daar weer ontmoeten!  

 
 

Excursie Leerdam  

 
 

Op donderdag 18 september was het dan zo 

ver. Het jaarlijks uitje van de OKN. 
Dit jaar ging de reis per bus en eigen vervoer 
naar Leerdam. Het gezelschap kwam samen op 
het terras van de “Glasblazerij”. Het weer was 
voortreffelijk, we schijnen hier een abonnement 
op te hebben. De demonstraties vonden alleen 
binnen plaats. Diverse glasblazers waren actief, 
en het werd al snel duidelijk dat glasblazen 
vandaag de dag een internationale activiteit is. 
Dit werk is zo speciaal dat maar een zeer 
beperkt aantal glasblazers in Europa daar hun 
baan van kunnen maken. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
De diverse stappen van het glasblazen werden 
vakkundig uitgelegd, en voor onze ogen 
veranderde klodders gesmolten glas in de meest 
fraaie schalen, flessen en karaffen. 
Een Nederlandse kunstenares  was met een 
glasblazer bezig om een combinatie te maken 
van metalen onderdelen en geblazen glas. 
In de showroom waren zeer fraaie objecten te 
bewonderen en te koop. Maar voor een 
goedkoop servies kan je beter naar Ikea want de 
prijzen logen er niet om. 
Vanwege het mooie weer was het goed toeven 
op het terras en we lieten ons het kopje koffie 
met de plaatselijke lekkernij goed smaken. 

 
 
Vanuit de “glasblazerij” was het tijd voor een 
wandeling door Leerdam waar de historische 
band met het glasblazen en de voormalige 
glasfabriek nog eens goed tot uiting kwam.  



 

 
 
Diverse fraaie gebouwen met glazen objecten 
kwamen tijdens de wandeling voorbij. 
Aan het eind van de wandeling zijn we 
aanbeland in het “hofje van Aerden”.  
 

 
 
Zodra je daar over de drempel stapt ga je terug 
in de tijd. Prachtig gerestaureerde gebouwen en 
een schilderijenverzameling van vele miljoenen 
euro’s op een plek waar je dit niet verwacht. 
 

 
 
Sommige deelnemers waren ondertussen al op 
een terras belandt waar men zat te genieten van 
koffie en een biertje of wijntje. 
Na het bezoek aan het hofje zijn we met de hele 
groep naar “het Posthuys” gegaan waar we 
eerst op het terras konden bijpraten en de dag 
werd afgesloten met een prima diner. 
Kortom een geweldig dag voor de deelnemers 
en een gemiste kans voor de thuisblijvers. 
Wij kijken al weer uit naar het uitje van 2015! 

 
Nieuws uit de FOK   
Op 6 november jl. vond de ledenvergadering 

van de FOK plaats in de Polderkeuken in 

Stolwijk. Voorzitter Frie van Os maakte kennis 

met de afgevaardigden uit de besturen van de 

ondernemerskringen uit de Krimpenerwaard en 

zorgde dat de agenda op een vlotte wijze werd 

doorlopen. Bij de rondvraag werd uitgebreid 

stilgestaan bij de eenwording van de gemeente 

en de wijze waarop de verschillende 

ondernemingskringen hier tegenaan kijken. Voor 

het komende jaar wil de FOK samen met de 

ondernemers thema’s formuleren waarover men 

met elkaar in gesprek gaat. Het eerste thema is 

al benoemd, namelijk hoe kan de communicatie 

richting de leden worden verbeterd. Afgesproken 

is om in ieder geval de vergaderdata van alle 

ondernemerskringen voor 2015 met elkaar te 

delen.   

 

Waardborrel in adviescentrum Rabobank  
Heeft u zich al opgegeven voor hét B2B event in 

de Krimpenerwaard. Doe het snel want het 

aantal plaatsen is nog maar beperkt!  

Kijk voor meer informatie op www.waardborrel.nl 

 
 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
Het duurt nog even, maar geeft u zichzelf alvast 

op voor onze gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.  

Deze wordt gehouden op vrijdag 23 januari 2015 

in het Koetshuijs in Krimpen aan de Lek. 

Net als andere jaren een mooie gelegenheid om 

met elkaar het glas te heffen op een goed en 

voorspoedig 2015.  

 
Activiteitenoverzicht 2015 
 
Noteert u de volgende data vast in uw agenda! 

23 januari    Nieuwjaarsbijeenkomst  

21 april  1
e
 Algemene Leden Vergadering 

17 september  Excursie  

5 november   2
e
 Algemene Leden Vergadering  

 

 

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  

http://www.waardborrel.nl/
mailto:oknederlek@live.nl

