JAARVERSLAG “OUD STOLWIJCK” OVER 2018

Aan ons bestuurslid Kees Anker is een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Hij
heeft zich gedurende bijna een halve eeuw op verschillende terreinen
verdienstelijk gemaakt voor de Stolwijkse gemeenschap.
Tijdens de verlichte proeverijenroute kon op drie avonden in februari onze
verzameling oude gebruiksvoorwerpen, gereedschappen en andere attributen
op de zolder in de boerderij van Henk de Jong worden bezichtigd.
Op 22 april overleed na een ernstige ziekte ons bestuurslid Gerrit Eegdeman op
84-jarige leeftijd. Hij heeft bijna 24 jaar deel uitgemaakt van ons bestuur.
Op 23 april hielden we onze jaarvergadering/contactavond. De jaarverslagen
over 2017 van de secretaris en de penningmeester werden goedgekeurd. Het
boekjaar 2017 is afgesloten met en voordelig saldo van €. 1.682.31. De
aftredende bestuursleden Gijza Uittenbogaard- de Ruiter, Arie Blok en Aris
Korevaar werden herkozen.
Na afsluiting van het huishoudelijk gedeelte vertelden de boswachters David
Sisson en Rolf van Beek over het Zuid-Hollands Landschap, een organisatie die
zich inzet voor de natuurbescherming in de drukste provincie van ons land. Ze
heeft in de Krimpenerwaard ca. 2.450ha. grond in eigendom. Na de pauze werd
een nog door Gerrit Eegdeman samengestelde aflevering van zijn “Stolwijks
journaal” vertoond. We ontvingen die avond van de Rabobank
Krimpenerwaard in het kader van de Clubkas Campagne 2018 een cheque van
€.443,35. Het geld zal worden gebruikt voor ons project “Naar een digitaal
Stolks verleden”.
Op 15 mei gingen we met 55 deelnemers op excursie. ´s Morgens brachten we
een bezoek aan het watersnoodmuseum in Ouwerkerk op Schouwen
Duiveland. ´s Middags maakten we met de bus en een gids een rondrit langs
plaatsen op het eiland waar de dijken waren doorgebroken en weer nieuwe
dijken zijn aangelegd.
Op 18 augustus waren we present op de jaarlijkse braderie om onze nieuwe
fotoboekjes te verkopen. 72 bezoekers hebben geraden naar de juiste

benaming van een 5 tal oude voorwerpen-gereedschappen. Er konden 4
nieuwe leden worden ingeschreven.
Van de landelijke Open Monumentendag op 8 september hadden we een
“open verenigingsdag” gemaakt door ons kantoor annex archiefruimte in het
Bilwijkcomplex open te stellen voor het publiek. Zo kon men door middel van
en computerscherm een kijkje nemen in ons foto-archief en de opgeslagen
archieven inzien. Ook werd een film met beelden van Stolwijk rond 1950
vertoond.
Op de najaarscontactavond op 22 oktober verzorgde Herbert van de Berge uit
Bergambacht een lezing/powerpointpresentatie over wandtegels/tegeltableaus
die zich bevinden in oude boerderijen/woningen in de Krimpenerwaard.
Speciale aandacht kreeg de verzameling van wijlen Gijs van Dam, die destijds in
Stolwijk heeft gewoond. Na de pauze werd een film vertoond van het
boerenleven in ons land voor en na de tweede wereldoorlog en de activiteiten
op het plein bij de School met de Bijbel aan de Goudseweg rond 1950 en 1965.
Er werden 6 bestuursvergaderingen gehouden.
Het aantal leden verminderde met 16 en bedroeg aan het inde van het jaar
779.
Alle leden en begunstigers hebben weer vier verenigingsbulletins ontvangen.
We kunnen terugzienop een geslaagd verenigingsjaar.
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