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Oudewater, begin juli 2021

Beste dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater,
Ledenbrief juli: traditioneel de leegste brief van het jaar met als kernboodschap:
prettige vakantie.
Maar nog is niet alles zoals het was.

HET NIEUWS VAN BEGIN JULI 2021

Sinds eind juni lijkt de Nederlandse samenleving toch weer wat meer op weg naar het oude
normaal. Of er nog iets blijft hangen van de visioenen van een nieuw normaal? We wachten
het af.
Het is aan de geschiedkundigen van de toekomst om het heden te beschrijven en te
beoordelen.
Zoals vanouds zullen er wel weer winnaars zijn en verliezers. Ook voorbij Max Verstappen
en het Nederlands voetbalelftal. Ook in de politiek, in de sport, in de financiële wereld, thuis
en waar dan ook.
Ook traditioneel is de ondertussen begonnen zomer een rustige G-V-O-tijd.
Maar dan, ja dan gaan we weer . . . .
Hieronder volgt het programma zoals we dat op dit moment kunnen invullen. Daarin hebben
we ook de Herdenking van Moord opgenomen (een activiteit van de Gemeente Oudewater).

Excursies
De meerdaagse reis, thema ‘De Hanze’, staat gepland voor 31 augustus tot en met 3
september. De deelnemers zijn al geïnformeerd.
De heer Pim Brinkman geeft een voorbereidende lezing op 23 augustus. Deze lezing is ook
voor niet-deelnemers toegankelijk en interessant.

De Moord van Oudewater
De jaarlijkse herdenking van de Moord van Oudewater vindt plaats op zondag 8 augustus
2021 om 12.00 uur in het Stadhuis.

Lezingen
Vanaf augustus organiseren we weer elke maand een lezingavond. We houden daarbij
steeds rekening met de dan geldende Corona-maatregelen.
Voor zover de afspraken al definitief zijn, staan ze in de onderstaande tabel.
U bent allemaal van harte welkom.
En zo komen we, onder alle mogelijke Corona-voorbehouden, tot een najaarsprogramma.
Kijk maar, op de volgende bladzijde.
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Programma najaar 2021
2021
Zondag 8
augustus
Eind augustus (?)
Maandag 23
augustus
Dinsdag 31
augustus tot en
met vrijdag 3
september
Zaterdag 12
september
Woensdag 22
september
Donderdag 14
oktober
November
December

Activiteit/ spreker/ reisdoel/ ..
Herdenking moord van Oudewater

Plaats
Stadhuis

Opening Stadsmuseum
Lezing: “De Hanze” door de heer Pim Brinkman

Stadhuis
Zalencentrum

Meerdaagse reis, thema: “De Hanze”
Dit betreft de reis die oorspronkelijk was gepland voor
het voorjaar van 2020
Open Monumentendag
Lezing door de heer Otto Beaujon;
Aansluitend: Jaarvergadering 2020
Lezing; “De Watersnoodramp” door de heer Jaap
Schoof
Lezing: “Godfried Bomans” door de heer Gé Vaartjes.
Lezing: . . . . .

Tuinzaal De
Wulverhorst
Tuinzaal De
Wulverhorst

Bestuurssamenstelling
Vanaf de verzending van de stukken voor de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering
2020, in maart van dit jaar, zijn twee bestuursleden, Ans Dionisius en Gé de Gunst,
aftredend. Demissionair, zeg maar.
Dus:
Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden ter vervulling van de vacatures
die ontstaan door het niet-herkiesbaar zijn van Ans Dionisius en Gé de Gunst. Het bestuur
heeft beiden gevraagd in afwachting van een resultaat de lopende zaken te blijven
behartigen. En ja, daar hebben ze allebei ja op gezegd.

Oude Waarden
Er is ruimte voor een of meer nieuwe leden op de redactie.
Informeer eens bij de eindredacteur. U kent hem wel. Hij is ook al een tijdje secretaris van de
Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

Actuele zaken
Nu ‘wij’ eruit liggen, en onze naaste buren ook, is er weer tijd voor de dingen dichter bij huis.
Bijvoorbeeld, als u toch in de binnenstad bent (maar u mag er ook speciaal voor komen), een
wandeling vanaf de Markt door de steeg met al die leuke winkeltjes naar de Lange Burchwal.
U weet wel, die straat die volkomen ondersteboven wordt gehaald, waardoor parkeren in
Oudewater nog moeilijker is geworden dan het al was. Aan het eind (of misschien beter, bij
het begin) van die steeg (hoe heet die ook alweer?) wordt midden in de Burchwal iets
blootgelegd. Het lijken fundamenten van een gebouw. Mooi om erbij te zijn. Het gebeurt
gewoon in onze eigen stad. Maar schiet u wel op: de Nieuwe Burchwal rolt elke dag een
paar meter verder over de Oude Burchwal.
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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.

Gezondheid
Houd de goede moed goed vol.

Slot:
Welaan, het bestuur wenst u allen een goede zomer(vakantie) toe.
Het Bestuur wenst u allemaal van harte de best mogelijke gezondheid toe.
En, vooral en eindelijk, tot ziens vanaf augustus . . .
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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