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Uitnodiging
Op dinsdag 24 september aanstaande zal de heer Bert de Groot,
Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
een lezing verzorgen over de historie en werkwijze van het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en één van haar
rechtsvoorgangers het waterschap Maartensdijk. De heer De Groot is
namens de geborgde zetels Hoogheemraad. Daarnaast is hij ook boer
en ondernemer. Mocht u willen weten wat het waterschap nou precies
voor u doet is dit de gelegenheid om u te laten informeren en vragen te
stellen.
Inloop is vanaf 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Wij heten u allen van
harte welkom!

Algemene Ledenvergadering
Voorafgaand aan de lezing is er een korte Algemene Leden
Vergadering.
De agenda wordt ter plekke vastgesteld en bestaat in ieder geval uit het
vaststellen van een aantal bestuurswisselingen:
Aftredend zijn: Ineke van Bemmel, Gert Veenendaal en Gé Veldhuizen.
Voorgedragen worden Ed van Zijl (voor de functie van penningmeester)
en Henric de Jong Schouwenburg (algemeen lid).

Van de voorzitter
Beste Lezers,
Het eerste nummer van de nieuwsbrief na de zomer. Hopelijk heeft u de hete dagen
goed doorstaan en een goede vakantie gehad en dat deze plezierig was. Wat mij
meteen bij het thema van de Open Monumenten Dag 2019 brengt namelijk “plekken
van plezier”. Open Monumenten Dag zal dit jaar plaatsvinden op 14 september
aanstaande. Meer informatie hierover staat in deze nieuwsbrief.
Bij de start van het nieuwe seizoen hebben wij traditiegetrouw ook een interessante
lezing gepland. Deze zal plaatsvinden op 24 september aanstaande na afloop van de
ALV. Het onderwerp dit keer is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Wij
hebben Hoogheemraad de heer Bert de Groot bereid gevonden om ons hierover
mee te nemen in werk en historie van het waterschap.
Zoals gezegd zal er op 24 september een ALV zijn waarin een aantal nieuwe
bestuursleden benoemd zullen worden in verband met het aftreden van Ineke van
Bemmel, Gert Veenendaal en Gé Veldhuizen. Het bestuur is blij u te kunnen melden
dat wij Ed van Zijl bereid hebben gevonden om de functie van penningmeester op
zich te nemen, een functie die hem op het lijf geschreven is met zijn achtergrond als
registeraccountant. Daarnaast heeft ook Henric de Jong Schouwenburg zijn belofte
gestand gedaan om toe te treden tot het bestuur na zijn uitgestelde toetreding
vanwege gezondheidsredenen. Henric zal zich gaan bezig houden als liaison tussen
het bestuur en de redactie. Verder kan ik u melden dat het bestuur verheugd is Theo
van Oijen zich actief zal blijven bezighouden bij de ondersteuning van de activiteiten
die de Historische Vereniging Maartensdijk organiseert.
In november zal er een lezing gehouden worden over Rembrandt dit ter gelegenheid
van het Rembrandtjaar. Het belooft een interessante lezing te worden. Meer
informatie hierover ontvangt u binnenkort.
Ook dit jaar doet de Historische Vereniging Maartensdijk weer mee met de
Clubkasactie van de Rabobank. Tot slot wil ik u wijzen op de mogelijk om het
lidmaatschap van HVM cadeau te doen. Degene die een lidmaatschap cadeau doet
ontvangt hiervoor een leuke attentie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de
website.
Namens het bestuur wens ik u een goed begin van het nieuwe seizoen!
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