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1. Ledenavond/lezing donderdag 18 april:
Deze avond zal spreekster Joke Kraal-Janse uit Gouda een lezing verzorgen over de
geschiedenis van de gezondheidszorg, met als thema "Aderlaten of
Haarlemmerolie".
Een zeer interessant onderwerp dat iedereen zal aanspreken.
Locatie
: Griendencollege, Kam.Onneslaan 109
Aanvang
: 19.30 uur
Consumptiemunten kosten € 1,50

2. Nieuw bestuurslid gezocht:
Daar John Kieffer zich niet herkiesbaar heeft gesteld, is er een vacature ontstaan
binnen het bestuur. Komt u ons bestuur versterken? Mocht u interesse hebben,
dan kunt u dit kenbaar maken bij onze secretaresse Ina van ’t Verlaat:
secretariaat@historie-sliedrecht.nl

3. Onderhuys:
De bezoekersruimte "het Onderhuys" aan de Kerkbuurt is vanaf 1 april voor bezoekers
gesloten. In de komende weken zijn we alles verhuisklaar aan het maken.
We hopen dinsdag 23 april en woensdag 24 april te verhuizen naar onze nieuwe
locatie achter het Sliedrechts Museum, aan de Van Goghstraat.
Op zaterdag 6 juli houden we dan open huis.
Voor vragen of andere zaken kunt u altijd de werkgroep- of bestuursleden bellen of
mailen.
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4. Contributie:
Een dringende oproep van de penningmeester aan diegenen die de contributie van
2018 nog niet hebben betaald dit alsnog te doen. Is uw betaling niet voor eind april
binnen dan zijn we helaas genoodzaakt u als lid te schrappen. Hopelijk is dit niet
nodig, we kunnen ook uw steun en contributie goed gebruiken.

5. Dagreis
Reeds nu al maken wij bekend dat er voor zaterdag 14 september een dagreis staat
gepland. Wij beseffen dat dit wel heel vroeg is aangegeven, echter dit soort reisjes
moeten steeds lang van te voren worden vastgelegd om, naast voldoende deelnemers,
door te kunnen gaan. De reis zal ons naar de zeesluizen van IJmuiden en de duinen
van Schoorl brengen. In de volgende nieuwsbrief zal het programma vermeld staan.
6. Jaarlijkse herdenking Kamp Amersfoort op vrijdagmiddag 19 april 2019:
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort herdenkt ieder jaar op 19 april dat op
die dag in 1945 het gezag over Kamp Amersfoort werd overgedragen aan Loes van
Overeem van het Rode Kruis. Dit jaar staan tijdens de herdenking de slachtoffers van
vergeldingsrazzia's centraal. Hiertoe behoorden ook de Merwedegijzelaars; de bijna
600 mannen die in Sliedrecht, Hardinxveld, Giessendam en Werkendam op 16 mei
1944 werden opgepakt en nog dezelfde dag werden weggevoerd naar Kamp
Amersfoort. Enkele weken later volgde voor velen van hen transport naar Duitsland,
waar 11 jonge mannen uit Sliedrecht zijn gestorven aan de geleden ontberingen.
Tijdens de herdenking belichten onder andere de Sliedrechtse Anja van der Starre en
haar dochter Nina de gebeurtenissen van destijds, maar ook de impact daarvan na de
oorlog.
De herdenking start rond 12.30 uur en eindigt rond 15.00 uur met een kranslegging bij
de Stenen Man aan het eind van de schietbaan. Iedereen is van harte welkom de
herdenking in de open lucht in het bosgebied naast de schietbaan op het terrein van
Kamp Amersfoort bij te wonen. Voor meer informatie en aanmelden:
www.kampamersfoort.nl
NOS-documentaire over de Merwedegijzelaars op zaterdagavond 4 mei 2019
op NPO2:
Ieder jaar maakt de NOS een documentaire van circa 25 minuten die direct na de
Dodenherdenking op de Dam wordt uitgezonden (NPO2). Dit jaar is ervoor gekozen
het bijzondere en trieste verhaal van de Merwedegijzelaars in beeld te brengen. Hoewel
de vergeldingsrazzia van 16 mei 1944 misschien wel de meest ontwrichtende
gebeurtenis uit de dorpgeschiedenis is, kennen nog steeds weinig mensen het verhaal.
Een must-see dus op 4 mei. De opnames in onder andere Sliedrecht, HardinxveldGiessendam en Duitsland zijn eind maart afgerond.

7. Schenking:
Ontvangen van de heer F. Stuy:
oude foto’s,
1 oude akte,
Foto-opbergmateriaal.

Begin juni (eerste dagen) kunt u de volgende nieuwsbrief verwachten.
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