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Nieuwsbrief april 2022 

1. Bootreis 17 september 

2. Opzegging lidmaatschap 

3. Ledenavond 19 mei, lezing door de heer Jan Boele over het leven      
van de schrijver J.W. Ooms 

4. E-mail adres doorgeven 

5. Schenkingen 

1. Bootreis 17 september. 

17 september aanstaande hopen we met de Z8 van rondvaartbedrijf 
Zilvermeeuw vanuit de Sliedrechtse haven te vertrekken richting Rotterdam. 
Om 09.45 uur kunnen we inschepen. Om 10.00 uur worden de trossen 
losgegooid. We worden ontvangen met koffie en gebak. Rond het middaguur 
staat er een lunch voor ons klaar. Rond de klok van 16.00 uur hopen we weer in 
de Sliedrechtse haven aan te meren. Op de Z8 is plaats voor 80 personen. Het 
zou mooi zijn als we daadwerkelijk met 80 personen kunnen inschepen. Mooi 
voor de prijs en…….hoe meer zielen hoe meer vreugd. U kunt zich op 
dinsdagavond 10 mei of op donderdagavond 12 mei tussen 19.00 uur en 21.00 
uur telefonisch opgeven bij Jolanda Snel  (0184-419921). Ook op de 
ledenavond van 19 mei kunt u zich voor deze dagtocht opgeven. Wilt u met de 
dagtocht mee, maar kunt u door een (gluten) allergie niet alles eten, laat het 
ons dan weten. Dan vragen wij het rondvaartbedrijf hier rekening mee te 
houden. 
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2. Opzegging lidmaatschap.  

In de statuten staat, dat er 4 weken voor het verstrijken van het 
verenigingsjaar opgezegd moet worden. Zegt u uw lidmaatschap op een ander 
moment dan hiervoor vermeld op, dan zal de contributie voor dat jaar in zijn 
geheel betaald moeten worden. 

3. Ledenavond 19 mei, lezing door de heer Jan Boele over het leven van 
de schrijver J.W. Ooms. 

U wordt hartelijk uitgenodigd om op donderdagavond 19 mei a.s. de 
ledenavond bij te wonen, die zal plaatsvinden in de zaal van het 
Griendencollege aan de Prof. Kam. Onneslaan 109. Aanvang 19.30 uur. 
Vanaf 19.00 uur staan de deuren wijd voor u open. 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 19 mei. 

Jan Boele is de auteur van het boek 'J.W. Ooms. Een biografie'. Ooms is bekend 
geworden als de schrijver over Alblasserwaardse gebeurtenissen. Boeken als De 
Korevaars, Dijkleger, Water over Holland, De Haneveertjes en Met paarden door 
de nacht roepen bij velen herinneringen op. Vele fraaie beelden begeleiden de 
voordracht van Jan Boele.  

 Naast streekromans schreef Ooms kinder- en jeugdboeken, historische romans 
en meer dan 1000 verhalen en artikelen. Zijn artistieke talent was ook zichtbaar 
in de ruim 1500 aquarellen, tekeningen en olieverfschilderijen die hij maakte. 
Behalve striptekenaar was hij ook illustrator. Ooms was op vele fronten actief. 

    4.  E-mail adres doorgeven 

 Als u een e-mail adres heeft, zouden wij het zeer op prijs stellen als u het   
 met ons wil delen. 
 Dan graag een mailtje naar secretariaat@historie-sliedrecht.nl  
 Dan kunnen wij u de nieuwsbrief per e-mail toezenden. Dat bespaart ons   
 veel geld aan postzegels.  
 Ook voor de bezorgers in Sliedrecht zou het fijn zijn. 
 Het periodiek blijft u wel per post toegestuurd krijgen. 

    5.  Schenkingen. 

Van Jan van Leeuwen mochten we diverse aktes ontvangen. 

             Nieuwsbrief jaargang 29, nr. 180, april 2022

mailto:secretariaat@historie-sliedrecht.nl

