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Op 22 juli waren ongeveer 20 mensen aanwezig bij het monument aan het Barendrechtse bruggenhoofd. Het was
toen precies 50 jaar geleden dat de brug werd gesloten. Er stonden foto's bij en zijn bloemen gelegd. Maar er is
vooral vel gepraat over de brug. Een geslaagde bijeenkomst, die voor herhaling vatbaar is. En de datum is al
bekend: woensdag 22 juli 2020. We haalden zelfs de voorpagina van Het Kompas!
De afgelopen weken vormgeefster Inge Baeten van al jullie verhalen en foto's iets moois te
gemaakt. De bestanden gaan maandag naar de drukker. Als het allemaal volgens plan
verloopt, is ‘Baken in het Landschap’ op 1 september klaar. Het boek ligt op zaterdag 7
september in boekwinkels van de Hoeksche Waard en Barendrecht. Het lijstje met namen is
nog niet compleet. In de volgende nieuwsbrief staan alle adressen erin.
Misschien wel leuk om te weten, dat ik 45 bijdragen heb ontvangen. Ze staan allemaal in het boek:13 uit
Barendrecht, 25 uit alle vijf voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard en 7 bijdragen van mensen die hun
wortels hebben in IJsselmonde of de Hoeksche Waard, maar inmiddels elders in Nederland wonen.
7 september: officiële presentatie
De officiële presentatie van het boek is op zaterdag 7 september. Eigenlijk zijn er twee presentaties: 's morgens bij
de Historische Vereniging in Barendrecht en 's middags in ’t Trefpunt in ’s-Gravendeel. Iedereen die mij een
bijdrage heeft gestuurd, is welkom op een van de presentaties. Binnenkort krijgen jullie een uitnodiging van mij met
het programma en het juiste adres en de juiste tijden.
Omslag
Ben je benieuwd hoe het boek er aan de buitenkant uitziet? Op de website staat een foto van de omslag.

Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)
arcovanderee@gmail.com
www.barendrechtsebrug.nl

