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NIEUWSBRIEF 
 
Beste mensen, 
 
Het corona-tijdperk is helaas nog geen verleden tijd. Dat betekent dat we dit jaar de 
voorjaarslezing ook geen doorgang kunnen laten vinden. Wel treffen we voorberei-
dingen om zo mogelijk toch nog voor de zomer, als het mogelijk is, snel te kunnen 
schakelen. Als het mee zit zullen we dan nog voor de langste dag een uitnodiging rond 
doen gaan voor een lezing over het brandweerwezen door Gerard Koppers uit 
Amsterdam.  
 
Als het echt mogelijk wordt, dan denken we ook weer aan een reisje, maar dat is 
allemaal nog wat ingewikkelder. 
 
Zeer tot onze spijt voelde Dida Versluis zich, na twintig jaar, genoodzaakt haar 
lidmaatschap van het bestuur van onze stichting neer te leggen. Zij had het zelf ook 
graag anders gezien. Eerder was er al sprake van een overdracht van het secretariaat. 
Dida was voor onze stichting steeds een drijvende kracht voor allerlei administratieve, 
financiële en organisatorische zaken. Een vakvrouw als burgemeester-secretaresse en 
daar heeft onze stichting en het bestuur steeds buitengewoon veel plezier van gehad. 
Uiteraard hebben we haar in de bloemetjes gezet, maar ook dat kon slechts in beperkte 
en besloten kring.  
 
De taken van het penningmeesterschap zijn voorlopig, ad interim, overgenomen door de 
voorzitter. Heeft u een tip voor een opvolger? Dan houden we ons aanbevolen. Bij de 
uitreiking van deze brief ontvangt u ook de contributiekaart voor het jaar 2021. Bent u 
niet in de gelegenheid geweest dit contant te voldoen, dan mag dat ook op 
rekeningnummer NL47 RBRB 0706 3313 62 t.n.v. Stichting Vrienden van historisch 
Meerkerk. 
 
Wat in ieder geval wel door kan gaan, dat is de uitgave van het 10e boekje van onze 
Stichting. Daar hopen we weer een dubbeldik nummer van te maken en we hebben 
volop ideeën over de inhoud. Maar laat het vooral weten als u een verhaal kunt vertellen 
of schrijven. We helpen graag ook geschiedenissen waarover u enthousiast bent te 
publiceren.  
 
Hartelijke groet, 
 
Bestuur Stichting Vrienden van historisch Meerkerk 
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