Museumbericht september 2016
Inleiding

We gaan in dit museumbericht terug in de tijd met de aankondiging van een uitgebreid programma rond het
actieve verenigingsleven in Overschie. Er is een tentoonstelling over het Vereenigingsgebouw in Schiewijk en het
later gebouwde Musica, samen met diverse activiteiten die in deze ‘Grote Zalen’ plaats hebben gevonden. Een
mooi en afwisselend programma, met ook nog de culinaire avond, de expositie van 19e eeuws aardewerk, een
interessante lezing over de boerderijen tussen Delft en Overschie en diverse andere zaken.

Oproep donaties

Bij het vorige museumbericht zonden we onze donateurs de acceptgiro met het verzoek voor de jaarlijkse donatie.
Voor het geval dat aan uw aandacht is ontsnapt: indien u uw bijdrage nog moet overmaken, verzoeken we u dat
uiteraard te doen. Uw donatie is aftrekbaar voor de belasting, want we zijn een ANBI-geregistreerde culturele
instelling.

ACTIVITEITEN
Zaterdag 24 september – 60 jaar Burg.
Baumannlaan
In een aantrekkelijk programma zijn er zaterdag 24 september tussen 11.00 en 20.00
uur verschillende activiteiten, optredens, demonstraties naar aanleiding van het
60-jarig bestaan van de Burg. Baumannlaan. Speciale aandacht vragen we voor de
historische foto’s uit de collectie van het museum die de winkelruiten sieren. Het
museum presenteert zich deze dag ook in een kraam voor een van de winkels.

Zondag 25 september – Burendag

Mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Oranjefonds
organiseren we een bijeenkomst voor de buren van het museum.
Aanvang is om 17.00 uur. Onder het genot van een hapje en een
drankje heten we onze buren, uit de omliggende straten van het
museum welkom.
Opgave, met aantal personen, s.v.p. vooraf via
evenementen@museumoudoverschie.nl of in het museum zelf.

Zaterdag 1 oktober – Reünie Showkorps en
Majorettes Overschie
In het kader van de activiteiten rondom het Vereenigingsgebouw en Musica wordt
er op zaterdag 1 oktober vanaf 13.00 uur een reünie georganiseerd van Showkorps
en Majorettes Overschie. Er is om 14.00 uur in het museum de opening van de
tentoonstelling over het Overschiese verenigingsleven met aansluitend een optreden
van Drumfanfare DKV uit Nieuwerkerk aan den IJssel, die ook vooropgaan in de
optocht naar Musica, waar het programma rond 17.00 uur eindigt met een gezellig
samenzijn. Meer informatie via info@museumoudoverschie.nl; ook voor het insturen van
herinneringen of foto’s van het Showkorps en Majorettes Overschie.
BOVEN: S HOWKORPS EN MAJORETTES OP KONINGINNEDAG 1968,
FOTOGRAAF CORNELDER.
MIDDEN: SHOWKORPS EN MAJORETTES VOOR TOLLENS FABRIEK
ONDER: DRUMFANFARE DKV

Zaterdag 1 oktober - Drijf in de Schie: film- en
cultuurfestival op het water van de Schie
Houd je het zomergevoel graag nog wat langer vast?
Kom dan op zaterdag 1 oktober 2016 nagenieten tijdens
de tweede editie van Drijf in de Schie! Vorig jaar is dit
mini-festival verkozen tot beste bewonersinitiatief van
Overschie. Het programma is uitgebreid en start om
15.00 uur met rond 24.00 uur het einde.
Wat kun je dit jaar verwachten? Een fantastische
middag én avond op het Overschiese water. Met
uitzicht op het pittoreske Oud-Overschie geniet je ’s middags vanaf een podium op het
water óf vanuit je eigen bootje van verrassende acts, theater, cabaret, poëzie, films, muziek
en nog veel meer. Je sluit de dag af met een uníeke openluchtbioscoop. Geniet gedurende het
evenement van een hapje en een drankje en je beleeft de ultieme zaterdag op de Schie!
Bekijk de impressie-video en boek je ticket op www.drijfindeschie.nl en volg de laatste
nieuwtjes op www.facebook.com/drijfindeschie. Wie weet win jij zelfs één van de 3
rondvluchten boven Rotterdam.

Zondag 2 oktober – Middagprogramma Musica

Op zondagmiddag 2 oktober om 14.00 uur treedt het koor Fortissimo op in Musica. Wie
de uitvoering in de Grote Kerk op 26 mei jl van de West Side Story heeft meebeleefd,
kan op 2 oktober opnieuw gaan genieten van de swingende, jazzy en ook ontroerende
muziek van Leonard Bernstein.
En wie er toen niet bij kon zijn, kan zich nu al gaan verheugen op een heerlijke
uitvoering. Op I feel Pretty, Maria, Tonight en op andere bekende nummers uit de
musical. De muzikale begeleiding komt dit keer niet van een orkest. De muziek uit de
geluidsinstallatie past beter bij de theaterzaal en zal het koor verleiden om zich uit te
leven. Net zoals dirigent Alejandro Orozco, die helemaal in zijn element is als hij de
prachtige zang van de West Side Story mag dirigeren. Komt dat zien!

Na de pauze een afwisselend muzikaal programma door de band Don’t Shoot met muziek
uit de jaren ’60 en ’70 . Tot besluit een optreden van Koos den Braber, bekend van het DSOcabaret, met o.a. zijn nieuwste Overschie-lied.

Vrijdag 7 oktober – MOO Culinair wijnproefavond
De Week van de Smaak is weer in het verschiet. Van 1-9 oktober
kunnen de smaakpapillen weer extra getest worden. Op 7 oktober
kunt u die test uitvoeren in Museum Oud-Overschie, waar MOO
culinair weer op het programma staat. Aanvang 18.30 uur.

In de afgelopen 8 jaar dat dit evenement is georganiseerd heeft
Duitsland nog niet op het programma gestaan. Vandaar dat nu
gekozen is voor de Duitse streek Markgräflerland in de deelstaat
Baden-Württemberg. Het gebied tussen de Rijn en het Zwarte Woud en gesitueerd tussen
Freiburg en Bazel. Een prachtig glooiend land met wijngaarden zo ver het oog reikt. Het
klimaat is er milder dan in de rest van Duitsland en de overvloedige zon zorgt er voor dat
de druiven goed rijpen, zodat de talrijke wijnboeren mooie rode en witte wijnen
kunnen produceren. Heerlijke wijnen die goed gecombineerd kunnen worden met
de gerechten uit de Duitse keuken en die combinatie kunt u ervaren in Museum
Oud-Overschie.
Er is plaats voor maximaal 50 personen; de aanmeldingen worden geregistreerd
in volgorde van binnenkomst en per omgaande bevestigd. De kosten bedragen
€ 28,50 per persoon. Reserveren voor dit culinaire avontuur uitsluitend via
e-mail evenementen@museumoudoverschie.nl met vermelding van naam en
telefoonnummer.

Zaterdag 8 oktober van 10.00 - 15.00 uur –
MuseumBuitenwerkdag
Twee keer per jaar roept Museum Oud-Overschie vrijwilligers op om een dag (of dagdeel)
mee te helpen om de vele werkzaamheden op en rond het Buitenmuseum uit te voeren. Door
het jaar heen zijn er vele betrokken vrijwilligers actief, maar deze MuseumBuitenwerkdagen
zijn mooie momenten om die vrijwilligers te helpen en met elkaar iets extra’s te doen voor het
behoud van de prachtige stuk Overschie. Iedere extra hulp is die dag welkom en iedereen is
vrij om te bepalen hoeveel tijd je aanwezig kunt zijn. Een lunch is inbegrepen.

Zaterdag 29 oktober – Toneelgroep UNO met
opvoering ‘De onbetaalbare loodgieter’
Toneelgroep UNO gaat weer een klucht opvoeren in Theater Musica. Het gaat om een
avondvullende prachtige klucht, getiteld: “De Onbetaalbare Loodgieter”. Het stuk is
geschreven door Hans van Wijngaarden en wordt geregisseerd door Mathieu Hesselink die
zelf ook meespeelt. De overige spelers en speelsters zijn bekenden bij het Overschiese publiek,
aangevuld met enkele nieuwe spelers en speelsters.
Wij hopen met deze herstart het Overschiese publiek tegemoet te komen aan de behoefte
aan een gezellige en vrolijke klucht, waarbij de lachlustigen goed aan hun trekken komen. De
klucht wordt opgevoerd op zaterdagavond 29 oktober a.s. om 20.00 uur in Theater Musica
aan de Lugt. Kaarten zijn vanaf begin september al te bestellen ad €5.00. Met Rotterdampas
€3,75 bij Musica tel. 010- 4373269 of bij Mathieu Hesselink tel.010-4154530. Voor leden van
het museum is er ook een passe-partout voor alle evenementen. Verkrijgbaar aldaar.

Vrijdag 4 november – Nostalgische avond in de
Bethelkerk
Vrijdagavond 4 november om 20.00 uur herleven in de Bethelkerk aan de Oranjestraat 6
de oude tijden van humor en nostalgie van toen dit gebouw nog Verenigingsgebouw was.
Een gevarieerd programma-aanbod biedt de bezoeker: een overdenking van ds. J. van ’t Hof

(predikant Ned. Gereformeerde Kerk) over de Humor in het Christendom, een causerie door
John van den Berg met als titel ‘Overschie in de loop van tien eeuwen’, vertoning van de film
‘Met den Paardentram naar Overschie’, optreden van de Big Band Enterprise met muziek uit
de jaren ’20 en '30, voordracht van een gedicht over de Rederijkerskamer door Jan Both, een
muzikaal optreden ‘De mollenvangers’ van de gezusters Van der Kooij op accordeon en piano
en een gelegenheidskoor van museumvrijwilligers die het Overschie-lied ten gehore brengen.
Toegangsprijs voor deze avond bedraagt € 5,00 per persoon. Toegangskaarten kunnen, zolang
de voorraad strekt, worden gekocht via evenementen@museumoudoverschie.nl of voor
aanvang van de voorstelling aan de zaal. Donateurs kunnen voor € 10,00 een passe-partout
kopen voor toegang tot alle evenementen van het programma Verenigingsleven in Overschie.

Zondag 6 november – Lezing ‘Leven, dood en de
Vooruitgang’
Op zondag 6 november vindt op de Oude Algemene Begraafplaats, Overschiese Dorpsstraat
90, de jaarlijkse voordracht plaats in het kader van het thema ‘Leven, dood en de Vooruitgang’.
Dit jaar draagt de lezing als titel ‘Boven en onder de grond in Overschie’. Door middel van een
vijftal korte voordrachten op verschillende plekken van de begraafplaats, wordt stilgestaan bij
het leven van een aantal dorpsgenoten die hier begraven liggen. Aanvang 16.00 uur. Toegang
gratis. De voordrachten zijn na afloop in boekvorm verkrijgbaar in de museumwinkel.

Vrijdag 25 november - Lezing over
Boerderijen tussen Delft en Overschie
Op vrijdag 25 november houdt Frits van Ooststroom een lezing over de
boerderijen tussen Delft en Overschie onder de noemer ‘Rotterdamseweg en
Delftweg, vroeger en nu’. Om 18.00 uur is er een gezamenlijke boerenmaaltijd
waarna de lezing begint om 20.00 uur. Aanmelden voor de maaltijd is
wenselijk via evenementen@museumoudoverschie.nl.
Frits van Ooststroom is boerderijonderzoeker en o.a. bestuurslid van de ZuidHollandse Boerderijenstichting en van Agrarisch Erfgoed Nederland.

Vrijdag 16 december – Kerstmarkt - Kaarsjesavond
De jaarlijks Kerstmarkt en kaarsjesavond in de Dorpsstraat vindt dit jaar plaats op
vrijdagavond 16 december. Iets om te noteren in de agenda!

TENTOONSTELLINGEN
Zaterdag 10 september t/m medio
januari 2017 – Expositie 19e
eeuws gebruiksaardewerk
Onlangs kreeg Museum Oud-Overschie ongeveer tachtig
stuks gebruiksaardewerk uit de collectie Smeele en
van der Meulen ten geschenke. De collectie geeft een
behoorlijk representatief beeld van het Nederlandse
gebruiksaardewerk uit de 18e tot en met 20e eeuw en
was jarenlang opgeslagen in het depot van Museum

Boymans van Beuningen, maar keerde niet lang geleden terug naar de eigenaar. Het is de
bedoeling dat hiervan in de loop van 2017 een expositie wordt samengesteld in de karnmolen.
Als voorproefje daarvan wordt vanaf zaterdag 10 september (Open Monumentendag)
tot en met half januari 2017 een deel van de collectie tentoongesteld in de grote vitrine
van ‘De Melkfabriek’ . Dit betreft overwegend 19e-eeuws Nederlands gebruiksaardewerk.
Belangrijke centra voor de vervaardiging van het loodglazuur aardewerk waren Friesland,
Gouda, Oosterhout en niet te vergeten Bergen op Zoom. Het nu opgestelde aardewerk bevat
voorbeelden uit de diverse centra voor de aardewerkproductie. Uit Friesland bij voorbeeld
een voerbakje (duiven-tweebak) uit Workum en een grote Friese Melkpot met ringeloor. Ook
een melktest of - teil uit Bergen op Zoom ontbreekt niet. Verder diverse kannen en kannetjes,
potten , vergieten en teilen, onder meer uit Gouda.

Zaterdag 1 oktober t/m medio januari 2017 –
‘De Grote Zaal’ - Verenigingsleven in Overschie
Overschie kende en kent een bloeiend verenigingsleven. Hoewel er, mede door de
matschappelijke veranderingen, ook voor de verenigingen veel is veranderd, zijn er nog
veel verenigingen actief. In de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog bloeide het
verenigingsleven en met de expositie ‘DE GROTE ZAAL’ wil museum Oud Overschie dit
najaar een beeld schetsen van het Overschiese verenigingsleven zoals zich dat met name
in het ‘Vereenigingsgebouw’ en in het later gebouwde theater ‘Musica’
afspeelde. Er is betrekkelijk weinig archiefmateriaal. Niettemin is er
toch nog het nodige bewaard aan penningen, vaandels en fotomateriaal.
Vanaf 1 oktober tot medio januari 2017 is hierover een expositie
ingericht in de Melkfabriek van het Museum waar ook oude affiches en
programmaboekjes te zien zijn. Er is een publicatie in voorbereiding
die dieper ingaat op de geschiedenis van beide zalen. En we doen een
oproep: als u mogelijk interessant materiaal heeft voor dit thema, meldt
u zich dan bij het museum (info@museumoudoverschie.nl)!
De tentoonstelling wordt zaterdag 1 oktober om 14.00 uur tijdens de
reünie van Showkorps Overschie – Majorettes geopend.

AANWINSTEN
De afgelopen periode ontving het museum weer diverse voorwerpen ten geschenke of in
bruikleen. Hieronder een overzicht:
• Gelukwens van Johanna van Gogh aan het bruidspaar Willem van den Berg en Margrieta
Stolk (geschenk van mevr van den Berg – Hartogsveld). De gelukwens is versierd van zijden
linten en uitgeknipte harten en gedateerd 24 april 1810
• Grote koperen melkkan voor het uitventen van melk op een hondenkar.
• Een door Wout Verhoeven in 1958 gebouwde racefiets, al een lichtgewicht. Zoals bekend
bouwde hij racefietsen en sportfietsen in serie die landelijke faam genoten.
• Twee koffers met schoolplaten
• 2 olielampjes
• Apothekersweegschaaltje
• Kruidenhakselaar uit apotheek
• Lectuurbak met wapen van Overschie
• Delen Regout servies Empire
• Kannetje scheepswerf De Hoop, gesigneerd Evert Glaudemans
• Twee peilijzers voor vaststellen van hooibroei
• Plantenpers met groenteschaven
• Paar beige slobkousen
• Collectie Aardewerk Smeele - Van der Meulen

<< In bruikleen ontvangen:

2 olieverfschilderijen van de hand van G. Wiegman. Het
betreft een groot bloemstilleven en een schilderij van
boerderij ‘s Gravenhuize.

Boeken >>

Onlangs verkreeg Museum Oud-Overschie de laatste
voorraad van de delen 1 en 2 van het Groot Rotterdams
Molenboek. Deel 1 omvat met name een overzicht van alle
Overschiese molens. De boeken zijn, zolang de beperkte
voorraad strekt, in de winkel in het museum of via de
webshop op www.museumoudoverschie.nl verkrijgbaar voor
€ 9,95 per deel (excl. verzendkosten).

AGENDA
Tentoonstellingen

• Zaterdag 10 september t/m medio januari 2017:
19e-eeuws Gebruiksaardewerk uit de collectie Smeele Van der Meulen
• Zaterdag 1 oktober t/m medio januari 2017: Expositie
‘De Grote Zaal’ – Verenigingsleven Overschie
• Medio januari 2017 t/m mei 2017: Expositie van
schilderwerk van Jacques den Hartog

Overige agenda:

• Zaterdag 24 september - 60 jaar Burg. Baumannlaan van
11.00 tot 20.00 uur
• Zondag 25 september - Burendag met om 17.00 uur
buffetmaaltijd, mogelijk gemaakt door het Oranjefonds.
Aanmelden gewenst.
• Zaterdag 1 oktober vanaf 13.00 uur Reünie Showkorps
Overschie en Majorettes
• Zaterdag 1 oktober - vanaf 15.00 uur Drijf in de Schie

Colofon
Het Museumbericht is een uitgave van de Stichting Museum
Oud-Overschie ‘De Hoop doet Leven’.
Adres: Overschiese Dorpsstraat 136-140
3043 CV Rotterdam
Tel. 010 415 88 64
E-mail: info@museumoudoverschie.nl
Website: www.museumoudoverschie.nl
Expositieruimte ‘De Melfabriek’
Overschiese Kerksingel 1 – 3043 BA Rotterdam

• Zondag 2 oktober 14.00 uur - Middagprogramma in
Musica met optredens van Fortissimo en
Koos den Braber
• Vrijdag 7 oktober vanaf 18.30 uur - Wijnproefavond met
als thema Zuid-Duitsland
• Zaterdag 29 oktober 20.00 uur - optreden in
Musica Toneelgroep UNO met ‘de Onbetaalbare
Loodgieter’
• Vrijdag 4 november 20.00 uur - Nostalgische avond in de
Bethelkerk (voormalig Verenigingsgebouw)
• Zondag 6 november 16.00 uur - Lezing Leven, Dood en
de Vooruitgang op de Oude Algemene Begraafplaats met
als thema ‘Boven en onder de grond in Overschie’
• Vrijdag 25 november 20.00 uur - Lezing door
Frits Ooststroom over boerderijen tussen Delft en
Overschie.
Voorafgaand aan de lezing vanaf 18.00 uur een
gezamenlijke maaltijd waarvoor aanmelding gewenst is.
• Vrijdag 16 december 18.00 -21.00 uur - Kerstmarkt en
Kaarsjesavond in de Dorpsstraat

Openingstijden:
Het museum is elke zondag gratis toegankelijk en geopend
van 14.00 tot 17.00 uur.
Het Buitenmuseum is iedere zondag geopend van 14.00 tot
17.00 uur, te bereiken via de Overschiese Kerksingel en via het
(geopende) museum.
Het Museum is een stichting die geheel wordt gedreven
door vrijwilligers en wordt in stand gehouden door jaarlijkse
bijdragen (minimaal à € 17,50 per jaar) van onze ongeveer
650 begunstigers. Nieuwe donateurs zijn van harte welkom.
Opgave aan het museum of via IBAN: NL74INGB0003220252
t.n.v. Penningmeester Museum Oud-Overschie te Rotterdam
o.v.v. nieuwe donateur.

