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1. Ledenavond 19 april
Op donderdag 19 april a.s. is er een lezing over het thema ‘Na de Bevrijding’.
Spreker is de heer Ad van Liempt. Na de 2e Wereldoorlog werd er eerst feest gevierd, maar
daarna kwam de ontnuchtering, toen bekend werd dat bijna niemand van de gedeporteerde
joden zouden terugkeren. Ook waren er zorgen over de wederopbouw, de mogelijkheid van
zelfstandig wonen en het oplossen van de schaarste en de armoede. En boven alles de
toenemende dreiging van weer een oorlog, nu met Indonesië. Ditmaal door onze eigen
regering begonnen en ook nu met veel slachtoffers. Het waren loodzware jaren, waar geen
einde aan leek te komen.
Houdt u er rekening mee, dat er die avond een examengala van de school is, waarbij de
leerlingen met auto’s opgehaald zullen worden. De lezing gaat gewoon door, maar parkeren
direct bij de school is misschien lastig.

2. Halve-dag reis 12 mei
Op 12 mei om 13.00 uur willen we met eigen vervoer vertrekken vanaf het Gemeentehuis op
het Dr. Langeveldplein, waarna we naar het Biesboschcentrum Dordrecht rijden. Daar
stappen we in de fluisterboot Sterling (een overdekte open boot) en varen we naar het Katse
Gat, waar we ‘De Rol’ gaan bezichtigen. Dit monument is vorig jaar opgeknapt door de HVS
en officieel onthuld. Al onze leden krijgen nu de gelegenheid om dit monument te bekijken.
Na de bezichtiging krijgen we nog een rondvaart met gids door de Biesbosch. Na afloop van
de boottocht om ca. 15.30 uur krijgt u in het restaurant van het Biesboschcentrum een kop
koffie of thee aangeboden met iets lekkers erbij en kunt u het Biesboschcentrum nog
bezoeken. Er wordt daar ook een film gedraaid over het gebied. De kosten voor deze reis
zijn € 20,00 p.p. bij een deelname van minimaal 30 personen.
U kunt zich opgeven van 16 t/m 18 april tussen 15.30 en 17.30 uur bij Ina van ’t Verlaat,
tel. 0184-771343 of 06-46102413, op de ledenavond van 19 april, of mail naar
secretariaat@historie-sliedrecht.nl.

3. Bezorger Periodiek
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger, die in juli op de oude uitbreiding het
Periodiek wil rondbrengen. Dit gaat eenvoudig als je een fiets bij de hand hebt. Wie komt
ons versterke

4. Nieuwe fotosite Sliedrechtse dijk
Op onze website is een nieuwe site te vinden over de bebouwing van (verdwenen)
woningen langs de Sliedrechtse dijk.
Op deze site klikt u op het ‘huisje’-icoontje en daarachter zit een foto van het huis of de
omgeving, aangevuld met bijbehorende tekst.
De dijk is opgedeeld in de wijken A, B, C en D en iedere wijk bevat een aantal
deelkaarten met op iedere deelkaart tig ‘huisje’-icoontjes.
De route naar deze site is als volgt:
1. ga naar onze website www.historie-sliedrecht.nl
2. klik in de bovenste groene balk op ‘bebouwing en bewoning’
3. in de tekst staat ‘De Sliedrechtse dijk, op zoek naar (verdwenen)
woningen’; aan het eind van deze tekst staat ‘KLIK HIER’, dus klik hierop.
4. nu verschijnt het dijkprofiel met hierop in trapvorm de 4 wijken;
u kunt nu klikken op de wijk, waarin u wilt zoeken en verschijnen er een
aantal deelkaarten.
5. als u op een deelkaart klikt, verschijnt vergroot deze deelkaart en kunt u
de muis over de icoontjes bewegen.
6. om terug te gaan naar de deelkaarten klikt u op de pijl linksonder op de
deelkaart.
De medewerkers aan dit project zijn geweest Leny de Bruin, Piet de Keizer, Wout van
Rees, Fred Stuij en Martin Vos.

5. Fototentoonstelling over de Sliedrechtse winkeliers.
Vanaf 21 april a.s. is er in het Sliedrechts Museum een fototentoonstelling te
bezichtigen over de Sliedrechtse winkeliers, die in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw
in ons dorp gevestigd waren; de tentoonstelling loopt tot eind juni.
De foto’s komen allemaal uit het archief van onze vereniging,
Midden in de vorige eeuw telde Sliedrecht een 15-tal slagers, een 15-tal groenteboeren,
een 20-tal melkboeren, een 25-tal bakkers en een 50-tal kruideniers.
Door de komst van de supermarkten in de 2e helft van de 20ste eeuw zijn deze
winkeliers bijna allemaal verdwenen.
Deze fototentoonstelling laat zien wat er verloren is gegaan, niet alleen op de dijk maar
ook op de Oude en Nieuwe Uitbreiding.
Het Sliedrechts Museum is gevestigd op het adres Kerkbuurt 99-101 en is geopend op
woensdag- en zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur; de entreeprijs is € 2,00.
Proef de sfeer van vroeger!
Onze vereniging is ook in het bezit van het originele prijzenboekje uit de jaren 20 van J.
Boer, handel in Koloniale Waren, Comestibles, Wijnen en Gedistilleerd, die gevestigd was
op het huidige adres Molendijk 179. Dit boekje hebben we zo origineel mogelijk laten
kopiëren en kost € 5,00.

Verder zal de werkgroep dialect iedere zaterdagmiddag rond de klok van 3 uur een
praatje houden in het Sliedrechts dialect.

6. Rectificatie contributie
Helaas moeten wij een fout corrigeren. In de vorige nieuwsbrief stond dat de contributie
voor gezinsleden € 7,50 was en in de contributie-factuur was € 10,- vermeld. Op de
ledenvergadering is besloten de contributie voor leden te verhogen naar € 20,- en voor
gezinsleden naar € 10,-. Onze excuses hiervoor.

7. Rabobank Clubkas Campagne
Onze vereniging doet ook mee met de Rabobank Clubkas Campagne.
Leden van de Rabobank kunnen van 27 maart t/m 10 april stemmen en hoe meer stemmen
de HVS krijgt, hoe meer geld dat oplevert voor de kas. U mag 5x een stem uitbrengen op een
vereniging en maximaal 2x op dezelfde vereniging. Steunt u ons door uw stem.
Wij zouden dit zeer op prijs stellen.
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