Er wordt alweer uitgekeken naar de excursie
van volgend jaar!
NIEUWSBRIEF, oktober 2015

Algemene Ledenvergadering
e

Op 5 november vindt de 2 ledenvergadering
plaats. Dit keer in de nieuwe winkel van Gert
Jan en Dorien: Ruit en Co. We starten om 20.15
uur met de vergadering. En na afloop is er volop
gelegenheid elkaar te spreken en de winkel te
bezichtigen.
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Kaasboerderij Schep

Excursie 2015: Uit in de Krimpenerwaard
Dit jaar eens niet ver weg voor de jaarlijkse
excursie van onze actieve club, maar een
ontdekkingstocht
door
de
mooie
Krimpenerwaard. Met de huifkar en trekker van
de heer Broere uit Lekkerkerk (ter vervanging
van de geplande e e-bikes, er werd wel heel
veel regen voorspeld) was de eerste stop bij
Melkvee- en kaasboerderij Schep. Hier kregen
de ondernemers een lunch op stal tussen de
470 koeien van dit mooie bedrijf. Even wennen,
maar het was best gezellig tussen de
herkauwende dames, die nieuwsgierig keken
wie er aan de biertafels zaten. Na een boeiende
rondleiding ging het gezelschap op weg naar
transportbedrijf Zijderlaan. Wie denkt dat daar
alleen vrachtwagens en chauffeurs rondlopen
heeft het helemaal mis. Een supermodern
familiebedrijf waar compleet geautomatiseerd
ladingen indien nodig opnieuw worden verpakt
in de gewenste hoeveelheden, opgeslagen en
gedistribueerd. Directeur Wim Zijderlaan liet de
leden van OKN kennis maken met zijn bedrijf,
waar hij met recht trots op is. We waren het
eens: Zijderlaan is zeker een professionele
speler in de wereld van transport en logistiek.
Daarna weer in de huifkar en door naar museum
Gemaal de Hooge Boezem, voor veel
aanwezigen een kennismaking met een
veelzijdig museum. Hier werd de werking van de
waterhuishouding van de Krimpenerwaard
vanuit verschillende invalshoeken bekeken.
Mede door het enthousiasme van de rondleiders
was ook dit een bijzonder leuk onderdeel van de
excursie. De dag werd afgesloten met een
gezellige BBQ bij de familie Scheer op de
Wetering.

Transportbedrijf Zijderlaan

Museum Gemaal de Hooge Boezem

Activiteitenoverzicht 2015
Noteert u de volgende data vast in uw agenda!‘
e
5 november
2 Algemene Leden Vergadering
22 januari
Nieuwjaarsreceptie
Reacties op deze Nieuwsbrief
Reacties op deze Nieuwsbrief, suggesties voor
activiteiten of mededelingen kunnen worden
gestuurd aan het secretariaat:

Bespreking werkzaamheden Dijk
Krimpen aan de Lek met
Hoogheemraadschap en gemeente
Krimpenerwaard
Op 10 september is er een gesprek
georganiseerd met het Hoogheemraadschap en
de Gemeente Krimpenerwaard in verband met
de verlenging van de dijkafsluiting NoordMolendijk in Krimpen aan de Lek.
De dijk blijft volgens de nieuwsbrieven
afgesloten tot december 2015 in plaats van
september 2015 .
Met alle partijen is bekeken of er toch niet een
manier is om deze tijd in te korten.
Het Hoogheemraadschap is door de Gemeente
Krimpenerwaard verzocht om dit op korte termijn
te bekijken en aan hun voor te leggen.
Zowel de Ondernemerskring als de Gemeente
Krimpenerwaard hebben er op aangedrongen
om er heel serieus naar te kijken, omdat de
afsluiting voor ondernemers extra reistijd en
kosten met zich meebrengt.
Helaas hebben wij op 24 september te horen
gekregen dat het Hoogheemraadschap niets
kan versnellen, omdat zij ook rekening moeten
houden met de overlast naar de bewoners toe.
Zij hebben wel aangegeven dat de getroffen
bedrijven eventueel via de wettelijke regeling
“nadeelcompensatie” kunnen proberen de extra
kosten/schade die zij oplopen vergoed te
krijgen.
Het enige positieve dat wij met de Gemeente
Krimpenerwaard hebben kunnen regelen is dat
de dijk toch echt in december weer open gaat en
dat er van verder uitstel geen sprake kan zijn.

Herhaald verzoek: Website OKN
Voor de website van de OKN willen we graag
uw logo ontvangen (png bestand). Wilt u deze
aan ons mailen? Alvast veel dank!
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