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Nieuws over de Barendrechtse brug
Een nieuwe jas
Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Deze
nieuwsbrief ziet er anders uit dan de vorige.
Ik was al langer van plan het uiterlijk van de
nieuwsbrief te veranderen. En het begin van
de lente vind ik een mooi startmoment.
Met de knop onderaan kun je deze nieuwsbrief
ook weer delen via de sociale media.
Er hangt een spatscherm voor de
kassa van de supermarkt, bij de
bakker mogen maar vijf mensen
tegelijk naar binnen en voor de
kaaskraam houden de klanten
keurig twee meter afstand.
Het zijn surrealistische taferelen in
een bijzondere tijd.Toch blijf ik
optimistisch. Vandaar mijn oproep tot meedenken.
Vorig jaar hielden we op 22 juli een spontane
herdenking bij het monument aan het Barendrechtse
bruggenhoofd. 'Tot volgend jaar', zeiden we toen
tegen elkaar. Inmiddels is het bijna zover. Hoog tijd
dus om eens na te denken hoe we we het
programma dit jaar wat meer kunnen aankleden.
Verhalen vertellen, voorlezen, muziek, misschien een
workshop tekenen of schilderen? Het zijn zomaar wat
ideeën die opborrelen. Langs deze weg vraag ik
julllie om met mij mee te denken. Laat je gedachten
er eens over gaan en stuur een mail met jouw
idee. Ik ben benieuwd!
In de volgende nieuwsbrief lees je er meer over. Die
kun je op 27 april in je mailbox verwachten.
Inderdaad, op de Koningsdag die dit jaar niet wordt
gevierd.

"Daar
stond ik
dan"
Vroeg thuis
Als jongeman ging ik
een
keer
op
familiebezoek
in
Rotterdam. Ik was die
ochtend rond half 6
vertrokken,
want
vanuit Strijen is het
toch wel een flink eind
fietsen.
Toen ik laat in de
avond naar huis ging,
stond de brug open.
Dat was op zich niets
bijzonders, maar dit
keer duurde het wel
erg lang.
Na een kwartier kwam
de brugwachter eens
kijken en vroeg me
wat er aan de hand
was. "Weet je niet dat
de brug in reparatie is
en
pas
morgenochtend om 6
uur weer open gaat?"
Daar stond ik dan.
Gelukkig mocht ik in
het brugwachtershuis
naar huis bellen wat
er aan de hand was.
Omrijden
via
Dordrecht was geen
optie, want de pont bij
Wieldrecht ging om 12
uur uit de vaart. Er zat
niets anders op dan te
wachten.
Maar
midden in de nacht
had ik geluk.
De
reparatie
was
eerder klaar dan ze
hadden gedacht: al
om 3 uur 's nachts. De
brug kon weer naar
beneden en ik ging
weer verder.

Baken in het Landschap
Het boek 'Baken in het Landschap' is verkrijgbaar in
alle boekhandels van de Hoeksche Waard, bij
museum Hoeksche Waard en de Readshop in
Barendrecht. Ook in Rotterdam en Dordrecht kun je
het kopen. Alle adressen staan op mijn website.

Zo
kwam
ik
de
volgende
ochtend
weer thuis in Strijen.
"Jij bent vandaag ook
vroeg thuis!", zei mijn
vader spottend.

Is er geen boekhandel in de buurt of wil je het boek
liever direct thuisbezorgd krijgen? Maak dan gebruik
van het bestelformulier. Dan komt het boek met
PostNL gratis naar je toe. Je betaalt dus geen
verzendkosten.

(Jaap de Koning,
Strijen)

Verhalen over de brug en foto's zijn altijd
welkom!
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Deel deze nieuwsbrief op facebook

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u arcovanderee@gmail.com toe aan uw adresboek.

