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Nieuwsbrief februari 2022 

1. Jaarvergadering 17 maart. 

2. Activiteitenoverzicht HVS 2022. 

3. Schenkingen. 

4. Oproep (noodkreet) fotoclub\redactie Periodiek. 

1. Jaarvergadering. 

Het bestuur van uw vereniging is verheugd u te kunnen uitnodigen voor de altijd weer 
gezellige jaarvergadering op de vertrouwde plek; de aula van het Griendencollege 
aan de Prof. Kam. Onneslaan 109. Aanvang 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur staan de 
deuren wijd voor u open. Vanwege het afschaffen door de overheid van beperkende 
maatregelen kunt u zo naar binnen zonder controle en zonder mondmasker. 

De agenda voor deze avond is bij deze nieuwsbrief ingesloten. De eerste twee 
consumpties krijgt u op deze avond door ons aangeboden. De entree is voor leden 
gratis. Niet leden betalen € 2,50. Besluit u op deze avond lid van onze vereniging te 
worden, dan is ook voor u de entree gratis. Wij ontmoeten u graag op 17 maart.       
Het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester krijgt 
u die avond live gepresenteerd. De notulen van de jaarvergadering van 2021 kunt u 
indien gewenst vooraf digitaal inzien. Er zullen ook een aantal exemplaren tijdens de 
jaarvergadering klaarliggen die meegenomen kunnen worden. 

2. Activiteitenoverzicht HVS 2022. 
Omdat we na twee coronajaren weer vol energie zitten om ledenavonden voor u te 
gaan organiseren, geven wij hieronder alvast een overzicht van de ledenavonden die 
gepland staan in 2022. We hopen natuurlijk dat al deze ledenavonden door kunnen 
gaan. Maar we houden uiteraard elke keer weer de persconferenties in de gaten. Mocht 
het toch zo lopen dat een avond niet door kan gaan, dan laten wij u dat tijdig weten. 

 17 maart           Jaarvergadering 
 14 april             1e lezing - Doorgraving Nieuwe Waterweg door dhr. Henk v.d. Lugt. 
 19 mei              2e lezing - Het leven van de heer J.W. Ooms door dhr. Jan Boele. 
 17 september    Bootreis 
 20 oktober        3e lezing - Olivier B. Bommel door dhr. Klaas Driebergen. 
 17 november     Slierechs aevendjie 
 24 november     Vrijwilligersavond 
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3. Schenkingen. 
• Van dhr. P.A. Caljé uit Amsterdam (zijn opa van zijn moeders kant was Aalbert van 

Ballegooijen) 5 groepsfoto’s uit de jaren 20/30 waar Aalbert op staat; hij was bakker en 
had zijn winkel bovenaan de Zeepstoep op het huidige adres Rivierdijk 703. Aalbert en 
zijn broers hebben in 1921 de Meelfabriek, die langs de haven aan het begin van de 
Merwestraat gestaan heeft, gekocht en ook was hij maatschappelijk betrokken; hij was 
o.a. voorzitter van het bestuur van de Julianaschool, die in 1939 deze school heeft laten 
bouwen en ook was hij bestuurslid van het Christelijk Volksonderwijs. 

• Uit de collectie van W.T. Tromp diverse foto’s van Sliedrecht uit de jaren 90. 

• Van Marcel Korevaar diverse foto’s uit café Korevaar over het vieren van carnaval en het 
vieren dat Ajax kampioen werd in 1966. 

• Van Erna Dijkstra een fotoboek over de geschiedenis van de ziekenhuizen in Sliedrecht. 
Specifiek over de sloop van het ziekenhuis aan de Wilhelminastraat in 2021. 

4. Oproep (noodkreet) fotoclub/redactie Periodiek. 

Voor het Periodiek dat in juni uitkomt, zijn nog weinig artikelen aangeleverd. De 
redactiecommissie is op zoek naar verhalen, die op Sliedrecht betrekking hebben en 
doet een beroep op u om eens te kijken of u misschien hierover iets aan kunt leveren; 
iets persoonlijks spreekt de mensen altijd aan. Hoeveel bladzijdes maakt niet uit. 

Bel of mail naar Wout van Rees. 

Telefoon: 078-7858174 

Email: woutvanrees@planet.nl 

Op maandagmiddag is de fotoclub altijd aanwezig in het Onderhuys van 14.00 tot 16.00 
uur. Omdat er weinig nieuwe aanvoer van foto’s is, doen wij een oproep om foto’s 
betreffende Sliedrecht bij ons in te leveren of, als u ze wilt houden, dan scannen wij ze 
in. Het gaat niet alleen om foto’s uit uw schoenendoos, maar ook om recente foto’s, 
eventueel digitaal, want deze zijn over een paar jaar toch weer geschiedenis. De 
fotoclub is al jaren bezig met het verzamelen en rubriceren van foto’s, die aangeleverd 
worden. Nu dateren de meeste foto’s van vroeger d.w.z. de jaren van de 20ste eeuw. 
Omdat er de laatste 20 jaar nagenoeg alleen nog maar digitaal foto’s gemaakt worden, 
blijven deze digitale foto’s altijd in een bestand zitten bij de desbetreffende eigenaar en 
komen deze dus niet in het bezit van de fotoclub. Op deze manier ontstaat er een gat in 
ons fotobestand, waardoor wij geen actuele foto’s hebben voor onze website. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als wij in het bezit mogen komen van uw digitale 
foto’s, uiteraard met betrekking tot Sliedrecht. Als u de foto’s op een USB-pen zet, kunt 
u hiermee op een maandagmiddag naar het Onderhuys komen. Een andere 
mogelijkheid is om uw foto’s door te mailen naar:  fotoclub@historie-sliedrecht.nl 

We zijn benieuwd! 
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