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3e Midzomerwandeling op 1 juli 2022
Op vrijdagavond 1 juli verzorgt stadsgids Rob van den Berg voor de
leden van de HVS voor de derde keer de midzomerwandeling. De
wandeling start om 19.30 uur en duurt ca. 2 uur. De wandeling
voert - uiteraard - langs bijzondere plekken in historisch Schoonhoven. De deelname aan de wandeling is voor leden van de vereniging gratis, voor introducees wordt een bijdrage van €3,00 gevraagd.
Om het verhaal dat Rob zal vertellen goed te kunnen volgen, willen
we de groep niet te groot maken. Wilt u deelnemen? Stuurt u dan
even een berichtje aan secretaris@historischeverenigingschoonhoven.nl met uw naam, telefoonnummer en het aantal deelnemers.
Of geeft u uw deelname telefonisch door via 06-28473994.
U krijgt van mij een bevestiging met de locatie waar de wandeling
zal starten.

Noteer in uw agenda
Vrijdag 1 juli Midzomerwandeling o.l.v. onze midzomergids Rob van
den Berg
zaterdag 17 september Open Monumentendag
donderdag 29 september Marloes Wellenberg en Ad van der Zee Trekvaarten in Zuid-Holland
donderdag 27 oktober Lezing, het onderwerp wordt nog bekend
gemaakt
donderdag 24 november Lezing door Leen Ouweneel over Schoonhoven en de Hollandse Waterlinie in 1672
donderdag 8 december Foto-avond

Maandlezing: Paulina en Schoonhoven
Op donderdag 9 juni zal Marco Bakker een lezing verzorgen. De lezing wordt gehouden in het ARTOtheater, Het Klooster 5 in Schoonhoven. Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend en is er de mogelijkheid
een kopje koffie te drinken. De lezing begint om 20.00 uur.
Iedereen is welkom, het is niet nodig een plaats te reserveren.
Museum Paulina Bisdom van Vliet is al bijna honderd een uniek
woonhuismuseum in Haastrecht. Het is ontstaan uit de wens van
de laatste bewoner: Paulina Bisdom van Vliet (1840-1923). Op 9
juni laat Marco Bakker ons nader kennismaken met haar leven. Zij
was een rijke weduwe, getrouwd geweest
met burgemeester Johan Jacob le Fèvre de
Montigny, en zij had grote economische en
culturele invloed in Haastrecht. Wat weinig
mensen beseffen, is dat Paulina Bisdom
van Vliet op meerdere manieren een sterke
band had met Schoonhoven. Haar voorouderlijke geschiedenis ligt voor een groot
deel in Schoonhoven en zij was zelf door
een aankoop door haar vader “Vrouwe van
Willige Langerak”. Welke raakvlakken had
Paulina met Schoonhoven en omgeving en
wat is daar nu nog van te zien?

Marco Bakker is beheerder van museum Paulina Bisdom van Vliet. Hij onderzocht de familiegeschiedenis van Paulina Bisdom van Vliet en schreef enkele artikelen over (kunst-)historische onderwerpen die
aan het museum raken.

Opslagruimte
De HVS heeft een aantal bezittingen, het gaat om een aantal dozen
boeken, we hebben een maquette van de stad, een gedenksteen,
een paar tafels en wat voorwerpen. Deze zijn nu opgeslagen in de
voormalige DIKA-fabriek maar moeten daar weg nu er besloten is
dat er woningbouw op die locatie komt.
We zoeken naar een ruimte met een vloeroppervlak van ca.12m2 in
Schoonhoven of de directe omgeving. De ruimte moet schoon en
droog zijn en zonder trap toegankelijk. De foto hiernaast is niet
maatgevend!
Is er iemand die ons (tegen vergoeding) aan zo’n ruimte kan helpen. Graag reacties op secretaris@historischeverenigingschoonhoven.nl

Peter van der Zwaal
secretaris, 1 juni 2022
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