Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 1, 26 maart 2022

Wat leuk dat u de moeite neemt om de allereerste nieuwsbrief van de Historische
Vereniging Moordrecht te lezen!
De HVM Nieuwsbrief is een aanvulling op Moerdregt. In ons historisch magazine staan vooral
artikelen over (onderzoeken naar) historische feiten en is er weinig ruimte voor de
'huishoudelijke zaken' van de vereniging. In de nieuwsbrief is die ruimte er wel. Maar ook voor
uw vragen en ideeën. We horen graag van u!
Veel leesplezier, Marijke Edel, Voorzitter

Nieuws
Vanaf woensdag 13 april zijn we in de
middag ook open (13:30-16:00 uur)
U kunt dan nog de vaste tentoonstelling over
de Moordrechtse Indiëgangers bekijken,
maar ook de vele fotoboeken uit de
bibliotheekkast inkijken. In deze kast staan
boeken met Moordrechtse sport- en
klassenfoto’s maar ook met onze
ansichtkaarten collectie.

Tentoonstellingen in de
andere dorpen
Van de oudheidkamer in Nieuwerkerk
kregen wij het bericht dat zij vanaf nu een
tentoonstelling over schoolplaten hebben
ingericht. Deze tentoonstelling is elke eerste
zaterdag van de maand te zien ('sGravenweg 6, Nieuwerkerk aan den IJssel
van 14:00-17:00 uur)

We zijn op zoek naar...
De tentoonstelling van de Moordrechtse Indiëgangers loop ten einde.
Onze volgende tentoonstelling willen we inrichten rond de winkels van vroeger in Moordrecht.
Heeft u nog voorwerpen die iets kunnen vertellen over de geschiedenis van de winkels in
Moordrecht en wilt u deze uitlenen voor deze tentoonstelling? Neem dan contact op via
info@historischeverenigingmoordrecht.nl.

En dan nog dit...
Beeldentuin DIJ
Achter onze oudheidkamer aan het Westeinde 1 te Moordrecht ligt ook een beeldentuin. In deze
tuin kunnen we als historische vereniging ook schoolklassen ontvangen. Iets voor de klas van
uw (klein)kind? Scholen kunnen zich melden via www.cultuureducatiezuidplas.nl
Ledenvergadering
Op 11 mei is onze Ledenvergadering in de Zespunt. Na het huishoudelijke gedeelte verzorgt
Jan Slingerland een presentatie over de Drost IJserman Stichting. Wordt lid en kom
meebeslissen en luisteren.

Herkent u dit?
Valt u iets op bij het Weeshuis? Kunt u iets anders vertellen over de onderstaande foto?
We horen het graag via info@historischeverenigingmoordrecht.nl.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@historischeverenigingmoordrecht.nl toe aan uw
adresboek.

