NIEUWSFLITS No 39 - MAART 2019
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.
*
Expositie ‘Een Duitse waterlinie 1944-1945’
Op zaterdag 6 april om 14 uur opent loco-dijkgraaf drs Toon van der Klugt van het hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard (ook de aanbevolen nieuwe dijkgraaf!) op de stalzolder in de
Oudheidkamer de WOII-wisselexpositie ‘Een Duitse Waterlinie 1944-1945’. Dat is 75 jaar geleden dus. U
bent bij die opening al welkom! Bijgaande aquarellen liet het hoogheemraadschap van Schieland in
1944 aan de binnenkant van de Groenendijk maken. Meer erover in de expositie!

*
Expositie ‘100 jaar vrouwenkiesrecht’
In het leescafé in de Batavier is er sinds de Internationale Vrouwendag, 8 maart, de wisselexpositie ‘100
jaar vrouwenkiesrecht’. Van de opening werden tekst, foto’s en zelfs film gepubliceerd:
https://gouweijsselnieuws.nl/2019/03/09/100-jaar-vrouwenkiesrecht-met-reunie-voor-vrouwenraadnieuwerkerk/
*
HVC-expositie met HVN-schoolplaten
Vijf normaal niet-geëxposeerde schoolplaten uit de HVN-collectie zijn uitgeleend voor de HVC scholenexpositie ‘Van inktpot tot iPad’. Zie www.hvc-capelle.nl.
*
Op weg naar ’10 jaar Zuidplas grenzeloos?’
De HVN wil daar onder die titel in het leescafé in De Batavier aandacht aan besteden. De LON moest ook
Omroep Zuidplas worden en de fusie haalde op 17 november 2009 het NOS-journaal ook:
https://www.youtube.com/watch?v=NkXLl99LyHI
Publieksvraag nu: wat is er dan nòg niet gemeentebreed geharmoniseerd, zoals (één voorbeeld) de
monumentenschildjes op die panden. In Moordrecht en Nieuwerkerk zijn ze nog mankerend, in
Zevenhuizen-Moerkapelle prijken nu nóg die van die in 2010 weggefuseerde gemeente. Zie ook nog:
https://www.omroepwest.nl/nieuws/2352292/Gemeente-Zuidplas-bestaat-over-8-jaar-niet-meer
*
Zie bijgeplaatste HVN-films van Dick Groenendal uit 1999 (varen schouw) en 2003
(koehandel)
https://www.youtube.com/watch?v=BamAgKRwIhE
https://www.youtube.com/watch?v=ykupKt5KFpg&t=16s
*
Vrijwilligers en diversiteit gevraagd
Op de vorige oproep kwam helaas geen reactie. We zoeken nog steeds diverse vrijwilligers, ook voor de
donderdagochtenden, en zeker ook dames. Informeer: e-mail k.vd.glas@hetnet.nl, tel. 0180-319372
Inventariseren van de vele beeldrijke dvd’s is een klus die zelfs thuis zou kunnen….
*
Reserveer 18 april: Algemene Ledenvergadering (20 uur)
U ontvangt nog een papieren HVN-Nieuwsbrief 81 met informatie erover. Plaats: Oudheidkamer.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de HVN, Adri den Boer (secretaris)

