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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

INLEIDING.
Ditmaal ontvangt u een wat uitgebreidere nieuwsbrief. Het is al weer wat
langer geleden dat we elkaar hebben kunnen ontmoeten. Velen vinden dat
jammer.
De laatste bijeenkomst was op 13 februari 2020 tijdens de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. De aangekondigde lezing over het leven en werken van de
schrijver J.W. Ooms, 12 maart 2020, moest worden geannuleerd wegens de
landelijke uitbraak van het corona covid-19 virus.
COVID-19 REGELS.
Het bestuur van uw vereniging weet dat u bijeenkomsten zoals lezingen en
reisjes op prijs stelt. De maatregelen die het RIVM op basis van onderzoek
aan de overheid doorgeeft, worden aan ons door de premier en de minister
van volksgezondheid via toespraken op televisie bij tijd en wijle medegedeeld.
Op 24 juli jl. is de laatste tv-toespraak gehouden. De volgende regels gelden
nu:
1 U houdt binnen altijd anderhalve meter afstand.
2 Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen met
inachtname van anderhalve meter afstand.
3 Meer dan 100 mensen mag. Maar alleen als u een plek reserveert en een
gezondheidscheck wordt uitgevoerd.
U begrijpt dat het voor het bestuur van de HVS niet of nauwelijks te doen is
om met bovenstaande regels een bijeenkomst te organiseren.
WAT DOET HET BESTUUR.
Het bestuur van de HVS heeft na medio maart jl. voor het eerst vergaderd op
25 mei, op een nieuwe wijze, namelijk een zogenaamde Whatts App
vergadering en dat is ook nog goed gelukt. Op 29 juli is het bestuur weer
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fysiek bijeen geweest met inachtname van de anderhalve meter afstand. In de
ruimte van het nieuwe Onderhuys is dat geen probleem. Er zijn altijd
onderwerpen te bespreken en te regelen. Het bijhouden van ontvangen en
nog te ontvangen contributie is steeds een punt van aandacht. Het komt voor
dat contributie betalen vergeten wordt.
Voorts richt het bestuur zich op de toekomst. De Historische Verenging
Sliedrecht is opgericht in het jaar 1981, toen onder de naam Oudheidkundige
Vereniging Sliedrecht. De naamswijziging vond plaats op 27 augustus 2003
bij de toenmalige Notaris Weijtens in Sliedrecht.
Een en ander betekent dat in 2021 de vereniging 40 jaar bestaat. IJs en
weder dienende hopen wij dat met u te vieren op 30 september 2021. Dat lijkt
nu nog ver weg, maar een 40-jarig jubileum organiseren vergt veel
voorbereiding en tijd.
Het HVS-bestuur is er nu al intensief mee bezig. Hebt u een suggestie voor
het bestuur, dan horen wij dat graag.
JUBILEUM UITGAVE PERIODIEK.
In het jubileumjaar 2021 wil het bestuur met medewerking van HVS-leden een
speciale uitgave van het periodiek samenstellen. Dit wordt de november 2021
editie van ons fraaie blad. Leden van het eerste uur of uit de periode van de
jaren tachtig willen we vragen een verhaal te vertellen over gebeurtenissen in
de HVS en Sliedrecht met als onderwerp 'toen en nu'. U mag natuurlijk zelf
een verhaal schrijven, maar wij willen dat ook voor u doen. Laat het weten en
we nemen contact met u op.
WAT GEBEURT ER VERDER DIT JAAR.
Het bestuur wil graag het een en ander organiseren, maar we kunnen niet zo
heel veel ondernemen door de covid-19 maatregelen. Zodra de overheid het
verantwoord zal vinden de maatregelen te verruimen, hoort u direct van ons.
Dit betekent dat het organiseren van lezingen of andere activiteiten op dit
moment onzeker is. Zodra het verantwoord zal zijn starten we meteen.
De leden van de Fotoclub komen iedere maandagmiddag bij elkaar in het
(nieuwe) Onderhuys. Foto's van vroeger worden gescand voor uitbreiding van
het HVS fotoarchief. Hebt u thuis nog oude foto's van Sliedrecht? Kom de
foto's brengen, ze worden dan gescand en u krijgt uw foto(s) weer terug. Als u
er een verhaal bij weet is dat mooi meegenomen. Kom is een baksie doen en
bijpraten, dat kan van 14:00 tot 16:00 uur in het (nieuwe) Onderhuys, ingang
is aan de Van Goghstraat, de achterkant van het Sliedrechts Museum.
Eind augustus hebben de HVS-bestuursleden Piet de Keizer en Remco van
de Ven een onderhoud met de wethouder van cultuur, de heer Goverde.
Besproken worden allerlei zaken waarvan de HVS vindt dat deze aandacht
verdienen bij de gemeente Sliedrecht zoals het behoud van monumenten en
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bezienswaardigheden in Sliedrecht. HVS-voorzitter Peter Bons en Remco van
de Ven adviseren de gemeente Sliedrecht over het oudste deel van de
begraafplaats van Sliedrecht.

DANK.
In deze nieuwsbrief wil HVS-bestuur de heer Riens Lagewaard hartelijk
dankzeggen voor de moeite die hij heeft gedaan om 150 videobanden om te
zetten naar CD's. Dit was een enorme klus die hij met plezier voor de HVS
heeft uitgevoerd.

SCHENKING.
Van Jan van der Vlies, een van de dialectschrijvers, ontving de HVS een
drietal legpuzzels met afbeeldingen van Sliedrecht.
VOLGENDE NIEUWSBRIEF.
U kunt de volgende HVS-nieuwsbrief verwachten in de maand oktober 2020.
EERSTVOLGENDE PERIODIEK.
Eind november 2020 verschijnt een nieuwe uitgave van het HVS-periodiek
'Over... Sliedrecht'.
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