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VAN DE VOORZITTER
Veel coronamaatregelen zijn, voor zolang
het duurt, versoepeld. Mensen zijn op
vakantie gegaan, weliswaar veelal in eigen
land en waarom ook niet. Wat cultuur
historisch erfgoed betreft valt er immers in
weinig andere landen zoveel te genieten als
in ons eigen landje.
Zeker ook in onze eigen directe omgeving.
Vandaar dat we aan het kijken zijn of het
mogelijk is kleine excursies ‘naast de deur’,
op fietsafstand te organiseren. Als eerste
denken we aan Everdingen. Johan Teuben
weet alles te vertellen over de neogotische
Rooms-katholieke pseudobasiliek, gebouwd
in 1879 en ontworpen door A. Tepe, die
ook bouwheer van de Rooms-katholieke
neogotische hallenkerk van Vianen was.
Daarnaast is het middeleeuwse (nu
hervormde) kerkje van Everdingen ook een
juweeltje. Wij horen binnenkort of de
kerkbesturen ons in de loop van september
kunnen ontvangen.
Wat betreft de lezingen en excursies
volgend jaar, hebben we heel wat op het
programma staan, maar eerst moeten we
de herfst en winter afwachten om te weten
wat mogelijk is, want de coronatijden
blijven onzeker. Eind dit jaar komen we wel
met een programma voor 2021 en ook
voor 2022, maar uiteraard is dat onder
voorbehoud.
De werkgroep redactie van onze vereniging
is druk bezig met de voorbereidingen voor
het Jaarboek van dit najaar. Het Jaarboek
wordt volledig in een nieuw jasje gestoken
en zal als magazine verschijnen. Volgend
jaar zal het Historische Magazine twee keer
per jaar verschijnen. Het wordt dus
genieten!
Rob de Graaff is nog steeds druk bezig met
de ontwikkeling van de nieuwe website.
Een zeer bewerkelijke klus, maar het ‘einde
van de tunnel’ is in zicht.

De Algemene Ledenvergadering die voor
afgelopen maart gepland stond kon, zoals u
weet, niet doorgaan. De spoedwet gaf
verenigingen de mogelijkheid hun
jaarvergaderingen uit te stellen. Deze
spoedwet vervalt op 1 september van dit
jaar, waardoor we onze jaarvergadering
uiterlijk eind augustus moeten houden. We
hebben besloten de Algemene
Jaarvergadering op 26 augustus te
houden. Aangezien onze vertrouwde
museumzaal op dit moment niet geschikt is
om een vergadering met meer dan 10
personen te houden, gaan we uitwijken
naar het Klooster. In de grote zaal
kunnen op verantwoorde wijze ongeveer 30
mensen, op 1,5 meter afstand, ontvangen
worden. Als u de ALV wilt bezoeken, moet
u zich wel van tevoren aanmelden bij onze
secretaris, vanwege het beperkt aantal
zitplaatsen. Wij volgen de
coronamaatregelen, dus u mag als u de
vergadering wilt bezoeken, geen
‘coronaverschijnselen’ hebben. U zult
begrijpen dat de vergadering sober
gehouden zal worden. Dus geen lezing
achteraf. Geen gezellig napraten achteraf.
Hopelijk kunnen we dat allemaal op de ALV
van volgend voorjaar weer inhalen. De
uitnodiging en agenda voor de Algemene
Ledenvergadering ontvangt u in de eerste
week van augustus.
Rest mij u, naast een goede gezondheid,
een heel prettige vakantietijd te wensen,
misschien wel in ons prachtige Land van
Brederode.
Ralf Krämer
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