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Beste Kinderdijkers,
2011 was het thema jaar “leve de molens “en met het wereld erfgoed in onze achtertuin konden we dit niet
ongemerkt aan ons voorbij laten gaan dit heeft geresulteerd in het ontwerpen en verkopen van de huidige
gevelmolens.
Begin van het jaar hebben we 5 prototypes laten maken en op diverse plaatsen in het dorp opgehangen om zo te
peilen of hier animo voor was. Na vele positieve reacties en 3 prototypes later zijn we elke deur afgegaan om bij
voorinschrijving deze gevelmolen te verkopen en mede door subsidie van het ANWB fonds en de gemeente
Nieuw-lekkerland konden we deze molen voor €39.95 aanbieden aan Kinderdijkers.
Niet alleen kijken wij terug op een groot succes met bijna 180 verkochte molens (er is nog een enkele verkrijgbaar
voor nieuwe inwoners van Kinderdijk) maar hebben we ook veel lof gekregen van eigen en omliggende gemeentes
en bedrijven en daar mogen we met z’n allen best trots op wezen.
De verlichtingsweek is op verschillende manieren uitgebreid, niet alleen blijft de verlichting op de dijk tijdens de
molenmarkt langer staan maar ook rond Koninginnendag en Bevrijdingsdag zetten we de dijkmolens buiten.
Deze dijkmolens hebben we uitgebreid met 20 stuks tot 39 stuks, op deze molens kunnen bedrijven en/of
instellingen hun logo kwijt om zo tegen een vergoeding de speeltuin financieel te ondersteunen.
Bij onze vaste evenementen werden we geconfronteerd met extra regelgeving waaronder verkeersregelaars, niet
alleen moeten we deze bij de lampionnen optocht en de molenmarkt hebben maar moeten we ook een instructie
cursus volgen wat weer logistieke problemen geeft met vrijwilligers.
Toch kunnen we terug kijken op een geslaagde lampionnenoptocht en tentenkamp alhoewel dit laatste wel wat
regenachtig was maar voor de kinderen niet minder plezierig.
De Molenmarkt was als vanouds drukbezocht en nieuw was hier ook de verkeersregelaars en het afsluiten van de
speeltuin om 21:00 uur, al met al was het door inzet van vele een geslaagde dag.
In de Speeltuin zelf is dit jaar ook het nodige veranderd, door de aanleg van het nieuwe fietspad moest de
kabelbaan aan de wegzijde opgeschoven worden. Ook is er een boom verplaatst vanuit de Beatrixstraat naar het
verlengde van de Vrij en Blij straat.
Tijdens de werkzaamheden van het fietspad ontstond er een kleine crisis toen bleek dat de onderkant van het
fietspad in de speeltuin afgeschermd zou worden met een betonnen wand van één meter hoog, hierdoor zou de
helling om s’winters van af te sleeën verdwijnen, probeer dat maar eens op een mooie lentedag uit te leggen.
Door de inspanningen van enkele comité leden hebben we dit weten te voorkomen en is het nu wachten op de
eerste sneeuw om zodoende de behouden slee helling feestelijk in te wijden.
Van een school uit Alblasserdam (Nokkenwiel) mochten wij de betonnen tafeltennistafel hebben, onze oude tafel
is door deze vervangen en kan nog jaren mee.
De zitjes van de schommel zijn vernieuwd en ook de wippen zijn na modificatie weer teruggeplaatst.
De glijbaan zorgde al een enkel jaar voor problemen, splinters, verbrande billetjes en het gevaarlijk op en afrennen
deed ons besluiten deze te vernieuwen door de huidige glijbaan die bovengenoemde problemen opvangt.
Ook het Logo van de speeltuin was toe aan een verfrissing, ons briefpapier wordt er mee verfraaid.
Wanneer het mooie weer aanbreekt wordt er op vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 uur door onze Kinderdijkse
jeugd van alle leeftijden gevoetbald op het grasveldje van de speeltuin dit onder begeleidend toezicht van 1 a 2
sportieve ouders. Wij als speeltuin vonden het een leuk gebaar om de kinderen hierin te steunen door het
verschaffen van hesjes om zodoende je teamgenoten uit elkaar te kunnen houden. Kom een keer kijken
of trap een balletje mee “alleen boven de 18 mag je niet scoren” de kinderen vinden dit hartstikke leuk.

“Last but not least” zijn wij grote dank verschuldigd aan al die vrijwilligers waar we al jaren een beroep op doen,
denk aan het plaatsen en ophalen van de sponsormolens nu twee keer per jaar, het plaatsen en opbergen van de
verlichting om het wereld erfgoed uit te lichten, alle werkzaamheden voor tijdens en na de molenmarkt, assistentie
bij de lampionnen optocht en tentenkamp, de hulp bij onderhoudswerkzaamheden. U ziet zonder al
deze vrijwilligers beginnen wij niets en we zijn dan ook erg dankbaar dat we al jaren op uw steun en hulp mogen
rekenen.
Één vrijwilliger heeft een extra plaatsje in ons hart gekregen ‘Opa Max Jongman’ jarenlang hebben wij een beroep
op hem mogen doen en was hij een vertrouwd gezicht als begeleider op de kinderrommelmarkt zijn grappen en
grollen zullen wij niet vergeten , Opa Max is ons ontvallen op 27 juni 2011 hij mocht 74 jaar worden .
Tot slot: met de uitbreiding van onze sponsormolens, het organiseren van de molenmarkt en het verzorgen van de
verlichting voor de verlichtingsweek hebben we een sterke en solide financiële positie opgebouwd.
We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, hiervoor is een woord van dank schuldig aan onze
sponsors en al die mensen die ons het afgelopen jaar een gift hebben gegeven, zonder hun financiële steun zou
de speeltuin er niet zo mooi bijstaan.
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