6 september 2022
Historische Vereniging
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Nieuwsflits 60
September 2022
Beste HVN-leden,
Gelukkig hebben we vooralsnog de Covid periode achter ons gelaten
en kunnen we weer als vanouds open zijn en groepen ontvangen.
Dat is op een zacht pitje begonnen, het bezoek aan de open
middagen op de 1e zaterdagen mag zeker wat hoger uitvallen dan we
nu ervaren, maar een enthousiast groepsbezoek hebben we wel weer achter de rug. De
schoolplaten tentoonstelling van Johan Knoester is echt een eyeopener en verdient meer aanloop,
maar we laten hem dan ook voorlopig hangen. Het onverwacht verscheiden van Adri den Boer
heeft ons wel even uit het lood geslagen maar we zijn weer hard bezig met een volgende
nieuwsbrief en het zoeken van een nieuw bestuurslid/secretaris. Gelukkig heef Mieke den Boer
aangegeven wel de Nieuwsbrief te willen blijven redigeren en opmaken, wat een hele zorg minder
is. Op het moment van schrijven van deze Nieuwsflits staat er een kennismaking met de nieuwe
wethouder voor Cultuur en Erfgoed op de rol, en we hebben ook mogen kennismaken met de
nieuwe erfgoed-ambtenaar. Een lang gekoesterde wens om een vast en deskundig aanspreekpunt
bij de Gemeente te hebben is daarmee in vervulling gegaan. We houden U op de hoogte.
Met een vriendelijke groet,
namens het bestuur van de HVN:
Brord van Westing (voorzitter)
1. Bezoek Red Hat Society
Op 30 augustus jl. mochten we voor het eerst sinds lange tijd, weer een groep ontvangen. Het
waren de dames van de Red Hat Society, Chapter
Capelle. Deze society is een wereldwijd opererende
organisatie die tot doel heeft gezelligheid evenementen
te organiseren voor haar leden, dames die de 50+ grens
hebben bereikt. Voor hun activiteiten kleden ze zich in
het lila-paars en een rood hoedje completeert de outfit.
Voor velen waren de objecten in de OHK een feest van
herkenning en het kostte moeite om ze op tijd weer naar
hun volgende afspraak te krijgen. We hadden gezorgd
voor koffie met een roze koek om in stijl te blijven.
Frappant waren 2 oudere Surinaamse dames, die
ontzettend veel bleken te weten van de school-attributen en de schoolplaten. Ze hadden destijds
zeer streng les gehad in alles wat Nederlands en Europees was, bij het gebrek aan Surinaamse
Nieuwsflits
Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (Website: www.hvnweb.nl/; Emailadres:
info@hvnwebl.nl)

1

6 september 2022
schoolboeken. Die kennis zat er nog goed in. Ze wisten van alles nog. Een leuk bezoek, en we
hopen weer meer van dit soort groepen te mogen ontvangen nu het weer kan.
2. Tentoonstellingen.
De door Johan Knoester samengestelde tentoonstelling met een
selectie uit onze schoolplatencollectie is zeer de moeite waard. Het
betreft een dubbelexpositie.
Beneden in de stal hangen 10 aardrijkskundeplaten uit de serie
‘Nederland in woord en beeld’ van uitgeverij Wolters.
Op de stalzolder hangen 20 geschiedenisplaten, steeds in groepjes
van twee over een zelfde verschijnsel of gebeurtenis. Ook hier
weer, net als bij de aardrijkskundeplaten, met toelichting.
In elk tweetal platen is Isings de constante factor. Dit deel van de
tentoonstelling heet dan ook ‘Isings en de anderen’.

In de vitrine in de Batavier (koffiehoek) is nog de mini-tentoonstelling ‘Lokale Kleur’ te zien. Een
aantal digitaal ingekleurde foto’s geven een indruk van vroeger Nieuwerkerk dat we alleen ZwartWit kennen.
3. Nieuwe aanwinsten:
Nog meer schoolplaten met toebehoren
Zoals gebruikelijk maken wij in de nieuwsbrief
melding van de nieuwe aanwinsten. Wel willen
wij nu reeds mededelen dat wij in april van
Henk Overheul veel schoolartikelen en
lesmateriaal hebben mogen ontvangen. Als
onderwijzer op de Openbare basisscholen ‘de
Terp’ en ‘de Prins Willem Alexander’ (PWA) heeft
hij in de loop der jaren veel materiaal bewaard
en aan de Historische Vereniging overgedragen.
Wij hebben naast wat algemene objecten o.a.
ontvangen:
Leesboekjes waaronder ‘Leesboekjes voor de Lagere School’ (voor iedere klas één) met
tekeningen van C. Jetses; de oude schoolbel van ‘de Terp’; geschiedenisboeken; een dia- en
filmprojector met films en bijbehorende teksten, een aantal schoolplaten, schoolbordliniaal en –
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wisser, een model van een kunstwerk en een doosje met muntgeld (fl.). Dit alles ook inclusief de
speciale schoolplatenkist zoals scholen die hiervoor hadden. We hebben alles geïnventariseerd,
voor dubbelen die we hadden, de mooiste uitgekozen, en een aantal objecten zijn aangeboden aan
zusterverenigingen.

4. Historisch Album Plus Wensveen.

Er zijn nog stickers verkrijgbaar voor het Historisch Album. Nel Oudijk van de PCOB heeft nog een
behoorlijke verzameling stickers. U kunt de ontbrekende nummers en de nummers van de dubbele
exemplaren nog naar haar mailen (neloudijk@gmail.com) en de stickers daarna ophalen en/of
afgeven.
U kunt een complete set stickers kopen voor € 10,00. Ook zijn we in het bezit gekomen van een
aantal blanco albums, die samen met een volledige set stickers voor € 20 in de Oudheidkamer
wordt verkocht (wel zelf inplakken).

5. Open Monumentendag
Op 10 September is het weer Open Monumentendag. De
OHK is van 10.30 tot 16.00 open, en kan ook weer per
Historische Bus worden aangedaan. Verder zijn er natuurlijk
weer de bootlijnen met historische schepen tussen Krimpen,
Ouderkerk, Windlust en Gouderak. Vanuit Gouda komen er
koetsen, ook al ter ere van 300 jaar bestrate s ’Gravenweg.
Gevoegd bij de mogelijkheden van eigen vervoer, bij
voorkeur per fiets genoeg te beleven.

Voor details over de routes en activiteiten zie verder:
https://www.openmonumentendag.nl/activiteit/de-hollandsche-ijssel-verbindt/

6. RABO Clubactie
Ook dit jaar weer doet de HVN mee met de RABO-Clubactie. Dit jaar willen we met een bijdrage
daarvan onze Multimedia hulpmiddelen verder moderniseren. Een grotere Smart-TV en een
adequate Wifi beamer staan op ons wensen lijstje. De afgelopen jaren mochten we telkens ruim
500€ tegemoet zien. Echter hier hebben we U als leden bij nodig. Diegenen die lid zijn van de
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RABO bank (kost niets en is makkelijk te worden) kunnen hun stem uitbrengen op een club of
organisatie binnen hun regio. Omdat er meer dan 1 stem kan worden uitgebracht bevelen we Molen
Windlust (Stichting Molen Kortenoord) van harte aan voor een 2 e stem. Zij roepen hun donateurs op
hetzelfde voor ons te doen. Bestaande
Rabo Bank leden krijgen vanaf 7
september mail om te stemmen.

https://www.rabo-clubsupport.nl/
hollandse-ijssel/deelnemers

Vacatures
Sedert de laatste Nieuwsflits hebben we 2 Nieuwe vrijwilligers mogen begroeten. Ger Slaman, oud
Wegenwachte,r brengt een schat van praktische technische kennis mee en helpt donderdagen
enthousiast mee bij de klussen die er altijd liggen. Andre Muller wil zich op het beheer van de
beeldbank richten en zijn fotografie ervaring inbrengen.
Neemt niet weg dat we nog meer mensen kunne gebruiken voor:
- het secretariaat (bestuursvacature);
- het beheer van de collectie;- tuinwerkzaamheden rond de boerderij zoals snoeien,
maaien en houtsnippers aanbrengen op de paden.
- gastvrouw/-heer op de open middagen en rondleider.
Ook zijn we in gesprek met het Vrijwilligers Informatie Punt van de Gemeente om kandidaten in
contact met ons te brengen.
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 eind februari worden uitgegeven.
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