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Beste HVN-leden,
U ontvangt als lid van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel drie maal per jaar de HVNNieuwsbrief. Via de e-mail sturen we u daarnaast in kleur soms de HVN-Nieuwsflits, vaak met mooie links.
*
Stem mee voor het ‘stuk van het jaar’!
Er is weer een landelijke wedstrijd voor het (archief)stuk van het jaar. Ons streekarchief in Gouda heeft een
mooie inzending! Wat hebben een stukje papier en een bolletje wol te maken me de Tachtigjarige Oorlog
en een spannend complot in het Gouda van 1574? Bekijk het op www.samh.nl/stukvanhetjaar .
Ook Johan Knoester (lid Adviescommissie/klantenraad van het streekarchief) en Adri den Boer (voorzitter
stichting Vrienden van Archief & Libriije) rekenen op uw interesse en op uw stem!
*
HVN-exposities
De collectieve herinnering aan Nieuwerkerks oude raadhuizen lijkt (goed) uitbesteeed aan de HVN. In het
leescafé in de Batavier is er de HVN-expositie: ‘RAADHUIS 1988-2018’. Al gezien?
In de Oudheidkamer is er de zoldertentoonstelling ‘Gemeentelijke aanwinsten 2018’. Deze objecten
dateren vanaf 1928 en zijn dus ook nog (vooral) uit het raadhuis aan de Kerklaan! Naast het gebeuren op
zolder zijn er in de koffieruimte filmfragmenten van Dick Groenendal over de opening van het Raadhuis van
1988. Zaterdag 3 november is er weer een open middag! Onder meer is het van Zuidplas ontvangen werk
van Rotterdammer Nico Benschop uit 1973 met de Gele Brug te zien. Het object hing een jaar geleden nog
in de Raadhuishal (en komt dus niet meer in het nieuwe pand te hangen).
De volgende expositie wordt in maart ingericht: de (lichte) Duitse inundatie is dan 75 jaar geleden om de
bevrijding tegen te gaan (geen overheidshandelen ‘het volk ten baat’, al was opwerpen van beschermende
kades voor huizen en erven dat weer wel). Wie foto’s of herinneringen heeft: mail johanknoester1@ziggo.nl
.

Iets uit de huidige expositie…

…en al iets voor de volgende!

*
www.polderpeper.nl over Nieuwerkerk: ‘geen Rijksmuseum, wel een Oudheidkamer’
Zie http://polderpeper.nl/233-zuidplas-zou-nieuwe-hoofdstad-van-nederland-moeten-worden
Polderpeper is zoals bekend een Zuidplasbrede anonieme satirische website, dus was ook deze editie een
totale verrassing voor het hele HVN-bestuur! Eventueel commentaar is op de site onmogelijk. Hier een
aanvulling: de Oudheidkamer heeft met een wandschildering van Mimi Schouten ook een Laagste
Puntmonument dankzij de Van Vliet Automotive Group!
*
Vrijwilligers gevraagd
We zoeken nog diverse vrijwilligers, ook voor de donderdagochtenden en ook vrouwen. Informeer: e-mail
k.vd.glas@hetnet.nl, tel. 0180-319372. Een tijdelijke grote klus is trouwens nu het schoonmaken na het
herstel van het dak en het boenhok!
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de HVN, Adri den Boer (secretaris)

