NIEUWSFLITS No 52 – FEBRUARI 2021
Beste HVN-leden,
U ontvangt als lid van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel enkele malen per jaar de HVN-Nieuwsbrief.
Via de e-mail sturen we u daarnaast soms de HVN-Nieuwsflits, dit keer omdat we noodgedwongen nog buiten bedrijf
zijn. (Ook de Oudheidkamer kan niet worden gebruikt en verhuurd.)

* Nog uitgesteld: Nieuwsbrief 85
HVN-nieuwsbrieven hebben als hét nieuws de lopende en komende HVN-exposities. Elk voorjaar (op 2020
na) werd u uitgenodigd voor een ledenvergadering (ALV) vóór 1 juli, wat nu ook niet kan. Daarom stellen
we de afronding, het printen en bezorgen van deze analoge Nieuwsbrief nog uit tot we wat neer weten
over versoepeling van de coronamaatregelen.
* Nog gesloten: Oudheidkamer-expo: ’150 jaar Mr P.D. Kleijgemaal’
De wisselexpositie ‘150 JAAR MR P.D. KLEIJGEMAAL’ sluit aan bij de eerder al opgebouwde HVC-expositie
‘150 JAAR JAN ANNE BEIJERINCKGEMAAL’. Het gaat dan samen om twee vernoemde ‘Benedengemalen’ van
die polder. De exposities blijven nu beide aanwezig tot in augustus 2021. Wanneer deze weer te zien is, is
nog onbekend. De dames Oudijk verlengden hun uitlenen. Zie een volgende Nieuwsflits!
* Nog toekomst: Batavierexpo ‘Nieuwerkerk op de kaart’
Kaarten zijn er van vele gebieden, thema’s, talen en dateringen. (Dit is een Russische kaart uit de koude
oorlog. Probeer namen te lezen!) Uit particulier bezit van de HVN-secretaris, in zijn arbeidzame leven bij
Rijkswaterstaat met kaarten bezig, wordt een wisselexpositie met Nieuwerkerkse kaarten samengesteld. Hij
is uitgesteld tot een nog onbekende datum! Zie een volgende Nieuwsflits!

* 21 JANUARI: NPO1 met HVN-BRUIKLENEN !
http://www.hvnweb.nl/d@t@/Nieuwe%20Boeren%20Boter%20Karnen.mp4

* Wie voor 2021 de contributie nog niet betaalde …..
De minimum-contributie voor leden is in 2013 (!) vastgesteld op €17,50, en met een tweede gezinslid erbij
is die €25. De minimum-donatie voor bedrijven is €50. Het bestuur verzoekt u om deze bijdrage over te maken
op rekening NL89 RABO 0345 2942 03, onder vermelding van ‘contributie 2021’, waarvoor bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groeten en een gezondheidswens,
namens het bestuur van de HVN, amdboer@xs4all.nl (secretaris)

