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GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER 
 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42 3421AD  Oudewater 
Telefoon: 06 - 22 14 07 52 

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl  
E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl 

 

 

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

Ledenbrief augustus: traditioneel niet bestaand . . . . 
MAAR 

 
HET NIEUWS VAN BEGIN AUGUSTUS 2021 . . . .  

 
 . . . . is vooral dat het vorige maand geschreven Nieuws van Begin Juli toch weer moet 
worden aangepast, aangevuld, gewijzigd, herzien, teruggetrokken en door de vergiet 
gehaald, gezeefd, weer opgezet en nog even doorgekookt, want Corona/ Covid-19 strooit 
nog altijd roet in het eten. 
 
De Meerdaagse Reis 

 
De reiscommissie is op locatie geweest en heeft met hotel, musea, busonderneming en 
Historizon overlegd. 
De lezingencommissie is op locatie geweest en heeft met het Zalencentrum overlegd. 
 
En er is, eilacie, maar één onvermijdelijke conclusie te trekken: Het Is Nog Te Vroeg. 
De meerdaagse reis ‘De Hanze’ van 31 augustus tot en met 3 september wordt uitgesteld 
naar mei 2022. 
De voorbereidende lezing van 23 augustus wordt ook uitgesteld. 
De deelnemers aan de meerdaagse reis hebben hierover al bericht gekregen.  
 

 
De Moord van Oudewater 

 
De jaarlijkse herdenking van de Moord van Oudewater gaat wel door. Wel is aanmelding 
noodzakelijk: bij het TIP. Wij hebben u daarover al eerder een bericht gestuurd. De 
Herdenking vindt plaats op zondag 8 augustus 2021 om 12.00 uur in het Stadhuis. 
 

 
Het Stadsmuseum 

 
Bestuur en Steungroep zijn bezig met de voorbereidingen voor de opening van het 
Stadsmuseum op zaterdag 4 september. Vervolgens streven we dan naar de volgende 
openingstijden:  
Eerste weekeinden van september en oktober, Open Monumentendag, en de weekenden 
aan begin en einde van de herfstvakantie. 
De precieze data en tijden staan in de tabel hieronder. 
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Lezingen 

 
We proberen nu het lezingenprogramma te beginnen in september. 
We houden daarbij steeds rekening met de dan geldende Corona-maatregelen. 
Voor zover de afspraken al definitief zijn, staan ze in de tabel hieronder. 
U bent allemaal van harte welkom. 
 

   
En zo, onder alle mogelijke Corona-voorbehouden, zou dit dan wellicht het 
najaarsprogramma kunnen worden. 
 

Jaarprogramma 2021 
 

2021 Activiteit Plaats 

Zondag 8 
augustus 

Herdenking van De moord van Oudewater Stadhuis 

Zaterdag 4 en 
zondag 5 
september  

Stadsmuseum open 1400 -1700 uur 

met tentoonstelling “Zorg in Oudewater” 

Stadhuis 

Zaterdag 11 
september 

Open Monumentendag 

Stadsmuseum open 1000-1700 uur 

Stadhuis 

Woensdag 22 
september 

Lezing: “De Olieslagerij” door de heer Otto Beaujon 

Aansluitend: Jaarvergadering 2020 

De Wulverhorst, Tuinzaal 

Zaterdag 2 en 
zondag 3 
oktober 

Stadsmuseum open 1400 -1700 uur 

met tentoonstelling “Zorg in Oudewater” 

Stadhuis 

Donderdag 14 
oktober 

Lezing; “De Watersnoodramp” door de heer Jaap 
Schoof 

De Wulverhorst, Tuinzaal 

Zaterdag 16 en 
zondag 17 
oktober 

Stadsmuseum open 1400 -1700 uur 

met tentoonstelling “Zorg in Oudewater” 

Stadhuis 

Zaterdag 23 en 
zondag 24 
oktober 

Stadsmuseum open 1400 -1700 uur 

met tentoonstelling “Zorg in Oudewater” 

Stadhuis 

Woensdag 17 
november 

Lezing: “Godfried Bomans” door de heer Gé Vaartjes De Rank 

december Geen activiteit  

 
 
Bestuurssamenstelling 

 
DIT IS EEN HERHAALD BERICHT 

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. 
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Oude Waarden 

 
DIT IS OOK EEN HERHAALD BERICHT 

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. 
 

 
 
Sponsoren 

 
DIT OOK 

 
 

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 

 
EN JAWEL HOOR, OOK DIT IS EEN HERHALING (in variatie) 

Houd goed vol en moed. 
 

 
 
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, hopelijk dan toch tot ziens in september . . .   
Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater  
Met een vriendelijke groet, 
 
Nell van Gool – van Liessum, voorzitter 
Gé de Gunst, secretaris 


