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1. Rabo clubsupport.
Tot 27 september kunt u ons via Rabo clubsupport financieel steunen.
Daarom verwijzen wij u graag naar de site waar u uw stem uit kunt
brengen: www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen.
Het kost u weinig moeite, het is kosteloos en u doet ons er een heel groot
plezier mee. Hoe meer stemmen hoe groter het bedrag dat wij mogen
ontvangen. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u zeker laten weten wat
deze actie voor de HVS heeft opgebracht. We hopen dat we veel, heel veel
stemmen mogen ontvangen.
2. Ledenavonden.
20 oktober: Lezing over Olivier B. Bommel door de heer Klaas
Driebergen.
Marten Toonder portretteerde in zijn verhalen over Olivier B. Bommel en
Tom Poes met een grote knipoog de Nederlandse samenleving.
17 November: Slierechs aeventjie.
24 november: Vrijwilligersavond.
6 januari 2023: Nieuwjaarsreceptie. Van 16.00 uur tot 18.00 uur
staat er in het Sliedrechts Museum een hapje en een drankje voor u klaar.
We hopen dan samen met u het nieuw begonnen jaar met een gezellige en
naar we hopen ook drukbezochte receptie te beginnen.
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3. E-mailadressen doorgeven aan ons secretariaat.
Heeft u een e-mailadres maar heeft u dit adres nog niet doorgegeven aan
ons secretariaat, dan vragen wij u dit z.s.m. te doen. U kunt uw gegevens
sturen naar: secretariaat@historie-sliedrecht.nl. U krijgt de nieuwsbrief en
andere berichtgeving dan via de email toegestuurd. Het Periodiek blijft u
uiteraard per post ontvangen. Hoe meer e-mailadressen hoe minder
portokosten. We zien uw e-mailadres graag tegemoet.

4. 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 De Winter, twee plakboeken met krantenknipsels over het
behoud van het station.
Van de heer J. van Leeuwen, een jubileumuitgave over het 125-jarig
bestaan van bode Vlot.
6. Braderie
Toen wij vrijdagavond 9 september het weerbericht na het acht uur
journaal zagen, dachten we dat de braderie in het water zou vallen.
Regen, regen en nog eens regen. Maar het tegendeel was gelukkig waar.
Het zonnetje scheen vaak uitbundig, de braderie werd druk bezocht, de
verkoop van onze boeken vond gretige aftrek, we hadden er zin in en aan
het einde van de dag konden we terugzien op een zeer geslaagde
braderie. Mooi om te zien dat men zo geïnteresseerd is in de geschiedenis
van Sliedrecht. We kunnen er ook niet om heen. Zoals het al in ons
briefhoofd vermeld staat: Alles gaat voorbij, behalve het verleden. Door de
boeken die nu weer in de huiskamers terecht zijn gekomen, blijft de
geschiedenis van Sliedrecht bij jong tot oud levend.
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