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Historische Vereniging
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Nieuwsflits 58
december 2021
Beste HVN-leden,
Wij hebben als vereniging de afgelopen 2 maanden gelukkig weer de
nodige activiteiten kunnen oppakken. Met deze Nieuwflits willen wij u
hierover informeren. Wij hopen dat ook deze flits uw interesse en
aandacht van en voor de geschiedenis van Nieuwerkerk versterkt.
Bij de uitgifte van deze nieuwsflits blijkt het weer noodzakelijk te zijn
om extra Covid-19 maatregelen in te voeren. Hopelijk zullen die niet zo lang duren als die van een
jaar geleden en kunnen wij in maart 2022 onze Algemene Ledenvergadering met elkaar houden!
Met een vriendelijke groet,
namens het bestuur van de HVN:
Brord van Westing (voorzitter)
1. Rabo Club Actie
Net als vorig jaar heeft de HvN weer meegedaan
aan de RABO Club Support actie. Leden van de
RABO bank konden op clubs en andere initiatieven
in onze regio stemmen. Hoe meer stemmen hoe
meer fondsen. Ook dit jaar hebben we weer met
Molen Windlust (stichting molen Kortenoord)
samengewerkt om elkaar een tweede stem te
gunnen. Dat resulteerde in ongeveer het zelfde
resultaat aks vorig jaar € 522,61. Als
bestedingsdoel hadden we een of meer nieuwe
vitrinekasten opgegeven. We gaan op zoek daarnaar.
2. Historisch Album PlusWensveen.
De actie van PlusWensveen in WC Dorrestein is inmiddels beëindigd
en worden er geen boeken en stickers meer afgegeven voor het
Historisch Album. Nel Oudijk van de PCOB heeft nog wel de nodige
dubbele stickers, die zij gratis beschikbaar stelt Een gift voor die
stickers aan de Historische Vereniging Nieuwerkerk (HVN) is uiteraard
welkom! U kunt de ontbrekende nummers naar haar mailen
(neloudijk@gmail.com) en de stickers daarna ophalen.
Mocht u nog in het bezit zijn van of kunnen komen aan een album zonder stickers wilt u die dan
afgeven in bij Nel Oudijk of bij één van de leden van het bestuur van de HVN (zie www.hvnweb.nl).
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3. Tentoonstellingen.
Tijdens de ‘open middag’ van 4 december 2021 is in onze
Oudheidkamer nog de tentoonstelling van 35 tekeningen van (oude)
diverse gebouwen in en rond Nieuwerkerk aan den IJssel van Henk
van den Heuvel te zien. Daarna volgt er een tentoonstelling van een
aantal schoolplaten uit onze schoolplatencollectie van zo’n 300
exemplaren. Bij een bezoek is het tonen van een QR-code en
gebruik van een mondkapje is verplicht.
4. Nieuwe aanwinst: een bevrijdingsrok en een tondelzwam
a. In september ontvingen wij een Bevrijdingsrok met daarop
geborduurd de data: 5 mei 1945,1946 en 1948. De rok is
afkomstig van Maartje van Lely – den Hollander die heeft
gewoond aan de Burgemeester Jasstraat (nu Vrijheidslaan).
Wat wij niet wisten was het ontstaan van zo’n
‘bevrijdingsrok’.
Bij nader inzien blijkt dat het idee om zo’n rok te
vervaardigen is ontstaan tijdens de gevangenschap van een
verzetsstrijdster. In de volgende Nieuwsbrief zullen wij
hierover nader informeren.

b. Van ons lid, de heer G. Westmaas, ontvingen wij een
Tonderzwam (tondelzwam) uit Frankrijk. De kernen van de jonge
zwammen werden gekneusd tot een pluizig, zacht tondel. Dit wordt
gebruikt om vonken op te vangen van een vuurslag, waarna het
gemakkelijk vlamvat. In de 17e eeuw werd dit licht ontvlambare
materiaal gebruikt voor het laten smeulen van vuur in een tondeldoos.
U begrijpt ons verzoek:
Wie heeft nog een ouderwetse tondeldoos in zijn bezit?
Er zijn verschillende vormen van een tondeldoos, hiernaast is er één
afgebeeld. Tot de komst van een lucifer (begin 20e eeuw) werd de
tondeldoos gebruikt om vuur te maken.
Foto Wikipedia

5. Digitale fotobank.
De penningmeester en wnd. secretaris zijn bezig met het opzetten van een digitale fotobank.
Tijdens het vullen van die bank blijkt dat wij verhoudingsgewijs weinig foto’s hebben van het
ontstaan van de wijken Zuidplas, Parkzoom en Veldewater. Vandaar ons verzoek: mocht u nog in
het bezit zijn van foto’s over de ontwikkeling in de jaren 70, 80 en 90 van die wijken dan houden
wij ons aanbevolen en kunt u deze sturen naar ons e-mailadres (info@hvnweb.nl) onder
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vermelding van de locatie en/of andere bijzonderheden. Uiteraard zijn foto’s van de wijk Dorrestein
uit de jaren 60/70 ook welkom, zeker wat het oude winkelcentrum Dorrestein betreft.
5. Vacatures
Wij zoeken nog vrijwilligers (m/v) voor de volgende vacatures:
- het secretariaat;
- het beheer van de collectie;
- het fotograferen van de museale objecten;
- het beheer van de digitale fotobank.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van onze vereniging B. van
Westing, email:vanwesting@hvnweb.nl.

Op onze website (www. hvnweb.nl) en de HVN-Nieuwsbrief (drie uitgaven per jaar) informeren wij
u ook uitgebreid over historische feiten en gebeurtenissen over en van Nieuwerkerk aan den IJssel
en het wel en wee van onze vereniging en de Oudheidkamer.
De eerst volgende HVN-Nieuwsbrief zal in februari worden uitgegeven.

Nieuwslits
Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (Website: www.hvnweb.nl/; Emailadres:
info@hvnwebl.nl)

3

