NIEUWSFLITS No 37 – NOVEMBER 2018
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.
HVN-exposities
*
De collectieve herinnering aan Nieuwerkerks oude raadhuizen lijkt (goed) uitbesteeed aan de HVN. In de
Oudheidkamer is de expo ‘Gemeentelijke aanwinsten 2018’. Zaterdag 5 januari is er weer een open
middag! Nieuwerkerks bestuurlijk-historisch boek ‘Lokvogels en windvanen’ is dan gratis mee te nemen!
In het leescafé in de Batavier is er de HVN-expositie: ‘RAADHUIS 1988-2018’. Al gezien?
Zie hier de film van bouw en opening van 1988: https://www.youtube.com/watch?v=MvjtC6RJgO0&t=24s
*
Terugblik op Nieuwsfits 36
Het 'verradersbriefje' van Streekarchief Midden-Holland (link van vorige keer) is in de verkiezing voor Stuk
van het jaar geëindigd op de vierde plek. Het liet maar liefst 40 archieven achter zich.
*
Onverwachte aanwinsten…
…waren spullen van de onlangs opgeheven PV De Reisduif. Er zat bij de twee Delftsblauwe dierenborden
zelfs een dank-wandbord met de (eigenlijk rode) leeuw, het gemeentewapen, en met de tekst ‘Gemeente
Nieuwerkerk aan den IJssel - Opening Raadhuis 16 september 1988’. De wereld blijft - of bleef - klein!
Heeft Nieuwerkerk heeft nu trouwens geen vereniging meer voor ‘levende have’?

65 jaar Streekmuseum Krimpenerwaard
*
‘In de afgelopen 65 jaar zijn meer dan 20.000 voorwerpen verzameld, beschreven, geregistreerd en
genummerd..... heel, heel veel werk waarbij generaties vrijwilligers betrokken zijn geweest.’ Zie:
http://www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl/collectie/topstukken/
PS De verticale stroken met schouwtegeltjes met Willem V en Wilhelmina van Pruisen komen uit de 18de
eeuwse boerderij Kerklaan 45 in Nieuwerkerk aan den IJssel, daar woonde een prinsgezinde! Wie?
Men was pas ook mooi op tv west: https://www.omroepwest.nl/tv/programma/170265434/Verborgenmuseumschatten/aflevering/170270139/Aflevering-9?fbclid=IwAR39oqZzwirdyoSp0m8cD8BG5JF3zHqcF1E1pXEEOHVCwKkdgA6ND-stkg
*
Krimpenerwaard wil meer bouwen in ruil voor extra brug. En deze was er al eens:
http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie/zoeken/start/20/weergave/detail/tstart/0/q/zoe
kterm/nieuwerkerk%20ijssel/q/commentaar/1 Nieuwerkerk had dus eerder een brug dan Capelle!
*
*
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. Ook voor 60-plussers!
*
Aandacht voor vrijwilliger Hans de Vlaming…
…die in het voorjaar een nieuw kniegewricht kreeg en daarna een bacterie opliep. Het gevolg was dat zijn
been geamputeerd moest worden en hij in verpleeghuizen moet verblijven. Het adres van de familie De
Vlaming is De Wilg 69, 2922 RJ Nieuwerkerk a/d IJssel. Ze zijn blij met een berichtje.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de HVN, Adri den Boer (secretaris)

