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Oudewater, begin februari 2021
Beste dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater,

HET NIEUWS VAN BEGIN FEBRUARI 2021
Eerst de koppen:
1 Gezondheid
2 Terug en vooruit
3 Contributie

Gezondheid
Het duurt wel lang hè?
En het enige wat ik hier kan schrijven is precies hetzelfde als vorige maand:
Toch bent u hopelijk allemaal zo gezond als maar mogelijk is.
Dat is nog steeds [en eigenlijk altijd] belangrijker dan de Geschiedkundige Vereniging.
Wij hopen dat u het allemaal een beetje volhoudt: dat wachten op betere tijden.
Het is ook maar een heel schrale troost, denk ik, het besef dat wij nu deel uit maken van een
heel bijzonder stukje toekomstige geschiedenis.

Terugblik en vooruitblik
Herinnert u zich nog dat we ooit in een precoroneel verleden maandelijks even omkeken
naar wat vorige maand was geweest en vooruitkeken naar wat volgende maand zou komen?
Toch is er wel iets nieuws aan de gang, iets bijzonders:
De januariavond van 2021 is niet afgelast. En straks de februariavond zal ook niet worden
afgelast. Deze avond gaat gewoon door volgens de planning.
En, en dat is het nieuwe nieuws, deze avond is niet gepland en wordt derhalve dus ergo ook
niet gehouden.
En ik moet wel vrezen dat er voor maart ook nog geen fysieke lezing kan worden gepland.
Wel was er de mogelijkheid om een niet-fysieke lezing te volgen. Het was een soort
vertelling op locatie over “Ziekten en epidemieën in Gouda”.
Daar is door 23 leden op ingetekend en door 20 leden korter of langer naar gekeken. Slechts
9 (negen) leden hebben de volledige lezing uitgekeken. Hoeveel daarvan er ook volledig
naar geluisterd hebben? Dat vermelden de kronieken niet.
Zodra er op dit vlak iets verandert dan hoort u dat.
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Contributie
Dan heeft/ hebt [wat was het nou ook alweer] u onlangs de contributienota 2021 ontvangen.
Van harte in de aandacht aanbevolen.
Het Bestuur is bezig met de begroting voor dit nieuwe verenigingsjaar 2021. Wij hopen dat er
weer meer mogelijk wordt; een kleine lezing, een heel klein excursietje, even een
museumpje open, heel even maar . . .
De persconferentie van dinsdag 2 februari gaf hier helaas nog niet veel zicht op.

Sponsoren

Alle hier vermelde bedrijven en instellingen hebben, ieder op eigen wijze, bijgedragen aan
het tot stand brengen en in stand houden van ons Stadsmuseum.
Speciaal te vermelden is natuurlijk de touch table die er zonder onze sponsoren niet zou zijn
geweest.
HARTELIJK DANK aan al onze sponsoren.

Slot:
Welaan, sterkte allemaal met het voorzichtig zijn. En hopelijk gezond zijn en blijven.
Het Bestuur wenst u allemaal van harte de best mogelijke gezondheid toe.
Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater
Met een vriendelijke groet,
Nell van Gool – van Liessum, voorzitter
Gé de Gunst, secretaris
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