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- met printbare drieslagfolder

Beste HVN-leden,
U ontvangt als lid van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel drie maal per jaar de HVN-Nieuwsbrief.
Via de e-mail sturen we u daarnaast soms de HVN-Nieuwsflits, vaak met mooie links.

* Nieuwe oudheidkamer-expo: ’150 jaar Mr P.D. Kleijgemaal’
Op 4 juli is de wisselexpositie ‘150 JAAR MR P.D. KLEIJGEMAAL’ in stilte geopend. Deze tentoonstelling sluit
aan bij de al lopende HVC-expositie ‘150 JAAR JAN ANNE BEIJERINCKGEMAAL’, waarop zelfs medaillons
liggen van de drooglegger van zowel de Zuidplas als de Prins Alexanderpolder! Het gaat dan samen om twee
vernoemde ‘Benedengemalen’ van die laatstgenoemde polder. De Jan Anne Beijerinck oogt ouder dan hij is,
hij is totaal herbouwd en nog slechts een reservegemaal (naast een museum).
Het Mr P.D. Kleijgemaal, Bergweg 10, is in 1991 totaal vervangen, maar ook nog wel op de originele plek en
nu de hele polder bemalend (en de steen uit 1922 zit er ook weer in)! Mr. P.D. Kleij hield van 1889-1909 als
dijkgraaf van Schieland nog toezicht op het bestuur van de polder Prins Alexander ook….
(De gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel vernoemde zowel de J. A. Beyerinkstraat als de Mr P.D. Kleylaan
qua spelling nogal slordig.) De volgende Open Middag is 1 augustus. Welkom, maar het bestuur handhaaft
nog de strengere spelregels dan bijvoorbeeld supermarkten, musea en de horeca: Reserveren bij de deur.
Alleen toegang zonder klachten, aangegeven eenrichtingsverkeer en 1,5 meterregel volgen. Meer dan 10
personen per zaal, consumpties of wc-bezoek zijn in ons eigen protocol nog niet mogelijk.
* HVN-jaarstukken 2019 al breed bekend

Volgens de statuten moest de ALV voor 1 juni plaatsvinden. We vertrouwen erop dat de leden het
coronamotief voor uitstel naar w.s. 6 oktober begrijpen. Gezien de subsidierelatie zijn de jaarstukken over
2019 al bij B&W in behandeling. Voor onze status als ANBI staan ze ook al op de website:
http://www.hvnweb.nl/anbi/hvn-jaarverslag.pdf
http://www.hvnweb.nl/anbi/hvn-financieelverslag.pdf
* Jubilerend knipsel uit een vaktijdschrift over de steenovens op Klein Hitland

‘Zo wordt er gedacht aan een openluchttheater, een wijnproeverij en een opleidingscentrum voor oude
ambachten. Volgens de visie van de gemeente moet het complex in ieder geval een historisch en recreatief
speerpunt vormen langs de Hollandsche IJssel.’ (‘Heemschut’ van 2 april 2010)
* ‘Beleef Zuidplas op papier’

Guido David, Branding & Marketing adviseur (a.i.) van de gemeente Zuidplas, vroeg in mei onder andere aan
de HVN om van de nieuwe analoge gemeentegids ‘met een inspirerend Beleef Zuidplaskatern’ erin 75
exemplaren in de Oudheidkamer te mogen deponeren. We zeiden ‘ja’ en hij vond dat ‘helemaal top’. Zie ook
www.beleefzuidplas.nl (met ook een link naar hvnweb).
* ‘Beleef villapark op internet…’

http://www.rom.nl/Ringvaartstaete.pdf gaat niet over de Ringstaete aan de Stationsdreef, maar over een in
aanbouw zijnd sjiek villapark vlakbij de Oudheidkamer aan de ’s-Gravenweg. (De raad noemde het
bestemmingsplan nog Villapark Essesteijn, maar dat had Voorburg al….)

* T.m. 6 augustus: Batavierexpo ‘Arie den Toom (1905-1945) werd Rotterdamse verzetsheld’

Sinds 2 juni is deze in stilte geopende wisselexpositie te zien, zij het nog met coronabepekingen.
Op 6 augustus is het 75 jaar geleden dat Arie den Toom vanuit Rotterdam na een dienst in de dorpskerk
werd herbegraven met militaire eer van de BS van Heijplaat. Zijn vrouw Neeltje den Toom-van Leeuwen
woonde weer hier. De HVN zal er op 6 augustus in beperkte kring aandacht aan besteden.
* Beeldbank SAMH weer online: twee voorbeelden
https://data.samh.nl/page/beeldbank/fotocollectie/11084
https://data.samh.nl/page/beeldbank/fotocollectie/14294
(Wie Nieuwerkerkse namen van de afgebeelde personen weet geve die door aan de secretaris!)
Naar aanleiding van de uitspraak door het gerechtshof in Den Haag, heeft het streekarchief besloten een
gedeelte van de scans in de beeldbank weer online te zetten. Dit betekent regionaal dat ruim 10.000 foto's
weer vanaf huis te bekijken zijn!
(www.samh.nl)
* Meer suppoosten gevraagd…
….voor op de open middagen (in roosterdienst). Mail of bel Kor van der Glas: k.vd.glas@hetnet.nl of tel.
0180-319372. Is ook voor vrouwen best leuk!
* Een toeristische stopplaats…
…voor recreanten werd deze zomer gerealiseerd bij de door de HVN geschonken infoborden bij de
gemeentelijke steenovens op Klein Hitland. Stichting Steenovens Klein Hitland en Parc IJsselhoeve werkten
samen bij de realisatie van een bankje en een voorziening voor hondenpoep. Dank en de linkerfoto is van
HVN-lid Theo de Vlaming.

* HVN ziet goed terug op kennismakingsbezoek…
…van de nieuwe Hitland-directeur Ton Aker in de Oudheidkamer. Onder andere hun Essemolenfundament is
besproken (foto van 1995, van kort na de inrichting als picknickplaats, ga nu zelf eens kijken!). Onderhoud
werd maar achterwege gelaten!

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de HVN, adri.den.boer@geo-info.nl (secretaris)

