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1. Terugblik jaarvergadering.
Na lange tijd konden we op 17 maart gelukkig weer een jaarvergadering
organiseren. Het was goed om elkaar weer te ontmoeten. Na het
welkomstwoord, de mededelingen, het verslag van onze secretaris en de
bestuursverkiezingen konden we in de pauze onder het genot van een drankje
met elkaar bijpraten. Na de pauze werd de film over het 40-jarig jubileum van
de HVS gedraaid. Dat was even nagenieten van een geweldige avond die eind
september 2021 in de Lockhorst werd gehouden. Daarna was het lachen en
herinneringen ophalen tijdens de film ‘naar de dokter’. Al met al een goed begin
van hopelijk nog vele ledenavonden in 2022. Fijn dat u er was en tot de
volgende keer. Voor degenen die er niet waren: we hopen u op 14 april te
ontmoeten.

2. Contributiefactuur.
Artikel 15, lid 1e luidt: “Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van de leden”.
Het HVS-bestuur heeft op 21 februari 2022 besloten de contributie voor het jaar
2022 gelijk te houden aan het contributiebedrag van 2021.
Contributie € 20,00 per jaar; inclusief een medegezinslid € 30,00 per
jaar.
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U wordt vriendelijk verzocht de contributie over te maken:
NL55 RABO 0132 1263 54.
Graag met vermelding van uw postcode en huisnummer. Indien u de
HVS-contributie per incasso (automatisch) gaat betalen, let er op dat het juiste
bedrag wordt overgemaakt.

3. Ledenavond 14 april, lezing Henk van der Lugt.
Doorgraving van de Hoek van Holland. Een verhaal over het ontstaan van de
plaats Hoek van Holland en het begin van het werk ‘Aanleggen Nieuwe
Waterweg’ door de Aannemerscombinatie Volker & Bos uit Sliedrecht. In 2022 is
het 150 jaar geleden dat het eerste schip over deze nieuwe vaarweg voer.
Hieronder ziet u de foto "De Doorgraving van de Hoek van Holland". Dit schip
voer als eerste op 9 maart 1872 de Nieuwe Waterweg op, dit jaar 150 jaar
geleden.
De gemeente Hoek van Holland bestond toen nog niet. Het land werd wel de
Hoek van Holland genoemd. De lezing gaat over wat er aan vooraf ging om het
plan van Waterstaatskundig ingenieur Pieter Caland ten uitvoer te brengen. De
verzanding van de Maasmond, het plan van ingenieur Cruquius, het Voornse
Kanaal. De Holland Amerika Lijn, de boosheid van de stad Rotterdam en nog
veel meer verwikkelingen. Veel beelden en voor ieder een begrijpelijk verhaal.
Het is geen verhaal over baggeraars. Wel komt de Combinatie Volker & Bos aan
de orde, immers deze Sliedrechtse aannemingscombinatie heeft het werk
uitgevoerd.
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4. Vragen van de redactie.
In het Periodiek van a.s. december willen wij aandacht schenken aan de
watersnood van 1953 omdat het op 31 januari 2023 70 jaar geleden is, dat
deze heeft plaats gevonden. Wij zouden het leuk vinden als u een verhaal(tje)
op zou willen schrijven over wat u tijdens en/of na de watersnood heeft
meegemaakt.
Dus dit worden verhaaltjes ‘uit het leven gegrepen’. Mocht u wel wat te
vertellen hebben, maar moeite hebben om het op te schrijven, dan komen wij
graag bij u langs. De uiterste inleverdatum is 31 oktober 2022. U kunt contact
opnemen met Wout van Rees, tel. 078-7858174 of mailen naar
woutvanrees@planet.nl.

1923-2023: 100 jaar Sliedrechtse gemeentehuis.
Dit is een bericht van de Genealogische Vereniging De Stamboom. Als
voorbereiding op het 100-jarig bestaan van het gemeentehuis van Sliedrecht in
2023, zijn wij op zoek naar oude trouwfoto’s van echtparen die in dit
gemeentehuis op het Dr. Langeveldplein zijn getrouwd. Honderd jaar lijkt lang
geleden maar qua genealogie is dat niet zo lang. Recente genealogische
gegevens mogen (zonder gegeven toestemming) niet gepubliceerd worden. Wat
mag dan wel? Geboorteakten: 100 jaar terug; huwelijksakten 75 jaar terug en
overlijdensakten 50 jaar terug. U begrijpt dat wij het heel leuk zouden vinden
als u een oudere trouwfoto voor ons hebt. Wij willen graag op onze wijze
aandacht schenken aan bovengenoemd jubileum door in ons kwartaalblad, bijv.
van één van de oudste trouwfoto’s, de genealogische gegevens te vermelden.
Wie helpt ons? U moet vooraf wel bedenken dat e.e.a. zal worden gepubliceerd.
Graag reageren naar Zwanie Erkelens-Aanen, emailadres jjerkelens@hetnet.nl

5. Schenkingen.
Van mevrouw P.M. Veth diverse documenten.
Van mevrouw Mieke Stam, het boekje ‘Sliedrechtse kiekjes uit Grootmoeders
tijd’.
Ook mochten wij een schilderij, geschilderd door een Sliedrechtse schilder, met
daarop een klipper afgebeeld ontvangen. In het volgende Periodiek zal deze
schenking nog aan de orde komen.
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