
!     

   Website    : www.historie-sliedrecht.nl                
   Facebook : www.facebook.com/historie.sliedrecht 
   Twitter     : www.twitter.com/@HSliedrecht               
E Email       :  info@historie-sliedrecht.nl 
   Rekening  :  NL55 RABO 0132 1263 54     

       NIEUWSBRIEF ( november 2018 ) 

1. Slierechs aevendjie 
2. Vrijwilligersavond 
3. Nieuwjaarsreceptie 
4. Ledenvergadering. 
5. Expositie Sliedrechts Museum 

Slierechs Aevendjie  
Op donderdagavond 15 november a.s. hopen we weer een Slierechs aevendjie te houden. 
Het programma van deze avond zal onder voorbehoud zijn; 

19.30 uur  Opening door de voorzitter. 
19.40 uur  Presentatie Sliedrechtse burgemeesters door Wout van Rees. (Vervolg presentatie 
                vorig jaar) 
20.00 uur  Een film over: “Sliedrecht gezien vanaf de rivier”. 
20.30  uur  Pauze. 
21.00 uur   quiz over Sliedrecht    
21.30 uur   Piet Pols doet in het dialect een verhaaltje.      
21.45 uur   Afsluiting door voorzitter. 

Een avond voor en over ons eigen dorp! 

Locatie: Het Grienden College aan Prof. Kamerlingh Onneslaan 109. 
Zaal open 19.00 uur - Aanvang 19.30 uur 
Leden gratis, niet leden betalen € 2,00 
Consumptiemunten zijn bij de ingang verkrijgbaar en kosten € 1,50 

Vrijwilligersavond 
Onze vrijwilligers worden uitgenodigd op 29 november a.s. in het Sliedrechts Museum.  
Aanvang 19.30 uur. Deze avond is een gezellige ontmoeting met onze vrijwilligers, waar ook 
ter sprake komt war zoal dit jaar is gebeurd. Als dank voor hun inzet wordt iedere vrijwilliger 
een speculaaspop aangeboden. 

Nieuwjaarsreceptie 
Noteert u alvast de datum van de nieuwjaarsreceptie: vrijdagmiddag 4 januari 2019 van 
16.00 tot 18.00 uur in het Sliedrechts Museum. Deze receptie wordt georganiseerd door 
het Historisch Platform Sliedrecht. 

  
Ledenvergadering 
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De ledenvergadering wordt gehouden op 21 februari 2019. 
Noteert u ook deze avond vast in uw agenda. 
Nadere informatie volgt later. 

Herinnering betaling contributie 
Wij verzoeken de leden die hun contributie over 2018 nog niet betaald hebben, dit zo spoedig 
mogelijk te doen op bovenstaand rekeningnummer met vermelding van ‘contributie 2018’. 

Expositie Sliedrechts Museum 
U wordt van harte uitgenodigd om de nieuwe expositie over de geschiedenis van IKEA in  
het Sliedrechts Museum te bezoeken. De expositie wordt gehouden van 10 november 2018  
t/m januari 2019. De openingstijden van het Museum zijn woensdag en zaterdag van  
14.00 - 17.00 uur.        

    

Nieuwsbrief jaargang 25, nummer 157, november 2018

Kijk op de website www.sliedrechtsmuseum.nl 
voor meer informatie.

De woninginrichting op grootschalige wijze 
in een nieuw daglicht. Een boeiend overzicht 
van toen. Met foto’s, fi lms, krantenknipsels en 
curiositeiten.

In 1978 werd de eerste IKEA 
vestiging van Nederland in 
Sliedrecht geopend.

Locatie: Sliedrechts Museum

Datum: 10 november 2018  
 t/m januari 2019

Tijd: Geopend op 
 woensdag en  
 zaterdag van 
 14:00 - 17:00 uur

Het begon in
Sliedrecht
De geschiedenis van IKEA

“De middenstand en 
de politiek van Sliedrecht 
schudde op haar 
grondvesten”.


