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Nieuwsbrief november 2022 

1. Slierechs Aevendjie. 

2. Opbrengst braderie en Rabo clubsupport. 

3. Nieuwjaarsreceptie. 

4. Schenkingen. 

  

1. Slierechs Aevendjie. 

Op donderdagavond 17 november a.s. hebben wij een echt Slierechs aevendjie 
voor u in petto. 

Uiteraard wordt het weer een gezellige smeuïge en “leerzame” avond. We zullen 
alvast een tipje van de sluier voor u oplichten. 

     

Voor de pauze: 

Een presentatie over Sliedrecht in het jaar 1966. Wout van Rees zal deze 
presentatie verzorgen. Waarom 1966? Dat horen en zien we vast en zeker op 
de avond zelf.      

Na de pauze: 

We spelen samen met u een interactief spel onder de titel ‘Ons kent ons’. 

Het zal een avond vol verhalen, beelden, anekdotes en herinneringen worden. 
Ons inziens een mooie invulling voor het Slierechs Aevendjie. 
Locatie : Het Griendencollege, Prof. Kamerlingh Onneslaan  109. 
Zaal open : vanaf 19.00 uur. 
Aanvang : 19.30 uur. 
Leden gratis, niet leden betalen € 2.50.  

Besluit u op de avond zelf lid van onze vereniging te worden dan 
is ook voor u de toegang gratis. 
Consumptiemunten zijn bij de ingang verkrijgbaar voor € 1.50. 
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2. Braderie en Rabo clubsupport. 

Braderie: 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen stonden we op 10 
september met een kraam vol boeken op de braderie die gehouden werd op de 
Kerkbuurt. Aan het einde van de dag was de kas weer behoorlijk voller dan bij 
de start van de braderie. De opbrengst was € 414,97.  

Rabo clubsupport: 

We deden ook dit jaar weer mee met de Rabo clubsupport. Naast de HVS deden 
er maar liefst 540 clubs en verenigingen mee aan deze actie. Het is altijd weer 
spannend hoeveel stemmen er op onze vereniging worden uitgebracht. Elke 
stem op de HVS levert namelijk geld op. Op 11 oktober werd de uitslag bekend 
gemaakt tijdens  een officiële bijeenkomst in de evenementenhal in Gorinchem. 
Alle verenigingen en clubs kregen een gouden envelop met daarin een 
certificaat waarop het bedrag stond dat we op onze rekening bijgeschreven 
zouden krijgen. Het mooie bedrag van € 467,65 stond op ons certificaat 
vermeld. Hier zijn we natuurlijk ook weer heel erg blij mee. Dank voor uw 
steun. 

3. Nieuwjaarsreceptie. 

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. 

4. Schenkingen. 

                                                                                                                      
Deze foto hebben we ontvangen van de familie Klein. 
Aart Klein had vroeger een smederij aan de Baanhoek. 

In het Periodiek van juni 2023 ziet u de foto in groot 
formaat terug. Uiteraard zal dat niet voor niks zijn. We 
zijn namelijk heel benieuwd wie ons meer kan vertellen 
over de geportretteerden. 

• Ook een jubileumboek ter ere van het 100-jarig bestaan van de 
Sluitingenfabriek Van Beest werd aan ons geschonken. 

• Door de heer C. de Wit uit Eemnes werd een naaigarnituur geschonken, 
het boekje 'Sliedrecht in heden en verleden', een kleerhanger van S.H. 
den Hartog (de Jood) van voor de oorlog, een schuifmaatje voor touw en 
een zeilplaatje om touw af te hechten (voor een touwslagerij). 

• Ook mochten we  foto’s ontvangen van de heer C.J. van der Sluijs. 
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