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NIEUWSBRIEF 
 
Beste mensen, 
 
Het corona-virus brengt veel zorgen met zich mee. Vooral als iemand er direct mee 
wordt geconfronteerd in ziekenhuis of verpleeghuis. Inmiddels zijn er in den lande ook 
velen overleden en we weten nog niet wanneer het stopt.  
 
Maar als eenvoudige stichting hebben we er ook mee te maken. De lezing over het 
brandweerwezen die stond gepland voor maart jl. moest hals over kop worden 
doorgestreept. Deze lezing schuiven we vooralsnog door naar 22 maart 2021. Even 
hebben we gedacht en gehoopt dat het reisje op 10 juni a.s. wel door zou kunnen gaan. 
We zien er echter, gelet op allerlei praktische bezwaren en onduidelijkheid, geen 
mogelijkheid voor daaraan vast te houden. De reis wordt dus geschrapt. 
 
Sinds het overlijden van Gijs Grootendorst in 2015 bestaat het bestuur van de stichting 
uit slechts drie personen. Hoewel de sfeer in onze vergaderingen uitstekend is en alles 
marcheert, leek het ons toch beter dat er een extra bestuurslid bij zou komen. Ook 
omdat Dida Versluis, tot volle tevredenheid maar toch, al zo lang een dubbele taak als 
secretaris/penningmeester heeft. Gelukkig hebben we Gijs Kloek bereid gevonden onze 
gelederen te versterken en inmiddels is hij benoemd tot secretaris.  
 
De contributie voor het jaar 2020 is nog niet overal opgehaald. In betere tijden hopen we 
alsnog bij u langs te komen. 
 
Verder hopen we elkaar weer te treffen bij de najaarslezing op maandag 2 november a.s. 
IJsbrand Verveer zal ons dan vertellen over de Lekboot die van Culemborg naar 
Rotterdam voer. Deze legde weliswaar niet in Meerkerk maar in Ameide aan maar werd 
ook wel door Meerkerkers gebruikt om te reizen. Tijdens die avond willen we ook onze 
jaarlijkse uitgave presenteren. Vanwege 75 jaar bevrijding wordt er aan gewerkt deze 
uitgave te vullen met verhalen uit de oorlogsperiode.  
 
Tenslotte attenderen wij u nog op het boek ‘De heerlijkheden in de Vijfheerenlanden’, 
dat vorige maand verscheen en verkrijgbaar is bij boekhandel Ritmeester, zie de 
achterzijde van deze nieuwsbrief. 
 
Hartelijke groet, 
 
Bestuur Stichting Vrienden van historisch Meerkerk 
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