JAARVERSLAG 2018
Het bestuur
Het bestuur was op 1 januari 2018 als volgt samengesteld:
voorzitter
Jan Boele, Bleskensgraaf
vice-voorzitter
Wim Breedijk, Molenaarsgraaf
secretaris
Caroline Kok-Goedee, Molenaarsgraaf
penningmeester
Ellen de Winter-van der Poel, Oud-Alblas
2de secretaris
Joke Karelse-de Jong, Ottoland
lid
Karin Oskam-Kuiper, Wijngaarden
lid
Bob de Vries, Goudriaan
lid
Kees Baan, Brandwijk
Op de algemene ledenvergadering van 15 maart 2018 werd bestuurslid Jan Boele bij acclamatie herkozen.
Het bestuur vergaderde 11 keer. De vergaderingen van het Historisch Overleg Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden en het Regionaal Museum Overleg Alblasserwaard werden door het bestuur bijgewoond.
We nemen ook deel aan het Historisch Collectief Molenlanden. Hierin zijn de 6 historische verenigingen
van Molenlanden vertegenwoordigd. Daarnaast nemen we deel aan de stichting HANCA. HANCA staat
voor Historie, Archeologie, Natuur Collectief Alblasserwaard. Tevens maken we deel uit van de
Gebiedscoöperatie Alblasserpoort.
Ledenbestand
Op 31 december 2017 stonden er 831 betalende leden ingeschreven. Er waren 18 opzeggingen en 71 nieuwe
aanmeldingen. Het eindresultaat op 31 december 2018 is 906 hierin zijn ook de ruil-, schoolabonnementen
en ereleden opgenomen.. De heer H. Boogaard is sinds 1994 erelid, mevrouw C.A. Vink-Versteeg sinds
2009 en mevrouw A. Verhoef-den Boer sinds 2011.
Overleden zijn onze leden mevrouw F. Boom-van Sluis uit Molenaarsgraaf, mevrouw C. Heijkoop uit
Dordrecht, de heer Blom uit Ottoland, de heer J.C. Blokland uit Bleskensgraaf, de heer D. Boele uit
Bleskensgraaf, de heer H. Dikkeboom, uit Bleskensgraaf, de heer A. Kok uit Bleskensgraaf, de heer van
der Kraats uit Bleskensgraaf, de heer C.A. van Meerkerk uit Streefkerk, de heer C. Zwijnenburg uit
Bleskensgraaf en de heer G. Zwijnenburg uit Bleskensgraaf.
Binnen onze groep van vrijwilligers, met name binnen de beheerscommissie, werden wij opgeschrikt door
het overlijden van Cees Tukker. Hij was één van de “klusjesmannen” bij Het Voorhuis, die gestaag de
lijstjes afwerkte, meedacht aan oplossingen, een brede technische- en materialenkennis, handige handen en
een altijd positieve houding had.
Museum Het Voorhuis
Op zaterdagmiddag en iedere 3e dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur is het museum geopend.
Rondom en in Het Voorhuis geeft het regulier onderhoud wekelijks werk.
Dit jaar hebben we 14 workshops gehad in Het Voorhuis. De workshops borduren onder leiding van
Annely Vos en de workshop advocaat en/of boerenjongens maken blijven in trek. Dankzij de inzet van
onze vrijwilligers kan dit doorgang blijven vinden.
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Beheerscommissie
De beheerscommissie regelt de dagelijkse gang van zaken in Het Voorhuis en bestaat uit de dames
Lia Beijer, Marie Bons, Nelie Bouman, Nel den Hartog, Joke Karelse, Corry Koorevaar, Janny Korpel,
Alie Verhoef, Lyda Verhoeven, Jansje Vonk en Nel van Walsum. Het afgelopen jaar overleed Cees
Tukker, één van de twee enthousiaste klusjesmannen. Piet Aantjes is oproepbaar voor klussen. Gerard
Hamerpagt is voor allerlei klusjes en het reguliere buitenonderhoud verantwoordelijk. Voorzitter is Mary
Prins.
Expositiecommissie
De expositiecommissie heeft ook dit jaar weer een aantal wisseltentoonstellingen kunnen realiseren. De
commissie bestaat uit de dames: Stijnie Brandwijk, Mariëlle van Leussen, Mary Prins, Lyda Verhoeven,
Corrie Vink en Jansje Vonk. Voorzitter is Karin Oskam.
Tentoonstellingen
In 2018 zijn er 4 tentoonstellingen in Het Voorhuis geweest.
23 september 2017 – 10 februari 2018 Breien als ambacht.
Gebreid wordt er al eeuwen, vermoedelijk sinds het begin van de
jaartelling. Sinds die tijd is er veel veranderd, breimachines
namen het werk over; breien werd langzamerhand een hobby.
De exposant was Joke Blokland uit Noordeloos, gefascineerd
door breien en breiwerk. In het Voorhuis waren diverse creaties
van haar hand te bewonderen.
Er kwamen in totaal 304 bezoekers. (Tot en met 31 december
2017 kwamen er 172 bezoekers).
17 februari 2018 – 26 mei 2018

26 mei 2018 – 8 september 2018

15 september 2018 – 26 januari 2019

Gouden herinneringen, in Poëziealbum en Sieraad
Te bewonderen in de opkamer waren de gouden herinneringen in
de vorm van sieraden die gemaakt zijn door Jantine van Vliet. In
de middenkamer waren gouden herinneringen op papier te zien in
de vorm van poëziealbums. Een aantal exemplaren van voor
1900, albums uit vorige eeuw enz.
Wegens het grote aanbod van bijzondere poëziealbums is
besloten om de expositie Gouden herinneringen in Poëziealbum
en Sieraad te verlengen. Ook goudsmid Jantine Van Vliet
exposeerde vanaf deze datum andere gouden herinneringen.
Er kwamen in totaal 844 bezoekers.
De streek in beeld met werk van schilder Rook van Vuuren
Tot en met 31 december 2018 kwamen er 407 bezoekers.

Bezoekers
Het aantal bezoekers van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 is 1.476.
De Open Monumentendag van 8 september was als vanouds een topper met ruim 360 bezoekers in Het
Voorhuis. De dag werd gecombineerd met de Boerderijdag, georganiseerd door Stichting Boerderij
Gijbeland. We hebben in het verslagjaar 14 groepen op bezoek gehad.
Suppoostenwerkgroep
Beheerscommissie, bestuur en vrijwilligers vormen met elkaar de groep suppoosten. Voor iedere
openstelling zijn vier personen aanwezig: een vaste medewerkster aan de balie en drie die toezicht houden,
de bezoekers te woord staan en voor consumpties zorgen. De Oomskamer valt ook onder ons toezicht.
Er wordt door veel vrijwilligers hard gewerkt op verschillende terreinen. Naast het bestuur zijn veel
commissies heel actief met hun eigen stukje van het totaalpakket dat de vereniging biedt: van de restauratie
kleine monumenten tot het beheer van de textielcollectie, van huishoudelijk onderhoud tot het
samenstellen van exposities, van suppoosten en het organiseren van excursies, van archief tot terrein- en
gebouwonderhoud. Het bruist van nieuwe plannen en ideeën binnen onze vereniging. Dank aan al onze
vrijwilligers. De groep bestaat inmiddels uit 89 personen!
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Commissie Open Monumentendag
Ook dit jaar organiseerde Joke Karelse-de Jong samen met Rita van Ferneij-Molenaar vanuit onze
vereniging de jaarlijkse Open Monumentendag Molenwaard op de tweede zaterdag in september. Het was
een mooi en verrassend programma, samengesteld door de werkgroep Open Monumentendag Molenwaard
waarin alle historische vereniging van de gemeente Molenwaard actief zijn. Een mooie folder met daarin
het volledige programma en alle opengestelde monumenten werd huis-aan-huis bezorgd. Het landelijk
thema 2018 was In Europa. De mogelijkheid bestond om het Waardhuis in Kinderdijk te bezoeken. Op vier
mooie locaties waren verhalenvertellers te beluisteren met Europese volksverhalen.
Binnen en buiten Het Voorhuis was er van alles te beleven, met dit jaar de tweejaarlijkse Boerderijdag met
streekmarkt, een “Food & Truck” happening. Traditie op de Open Monumentendag is de brocantekraam,
waarvan de opbrengst ten bate van de vereniging kwam.
Werkgroep Beschrijving Historische panden Binnenwaard
De historische panden in de Binnenwaard worden beschreven op de website: bouwkundige kenmerken,
bewoningsgeschiedenis, foto’s, krantenartikelen enz. Dit is een groeiend bestand.
Excursiecommissie
Alie Verhoef-den Boer, Rien Brandwijk en Bob de Vries vormden de commissie.
Twee keer per jaar organiseren zij een excursie. In 2018 waren we op het eiland Tiengemeten en in Zeeland.
Er waren beide keren 54 deelnemers.
Lezingencommissie
De lezingen worden georganiseerd door bestuurslid Caroline Kok-Goedee en Wim Bakker, lid van de HVB
uit Molenaarsgraaf. In dit jaar waren er vijf lezingen.
Website- en Facebookwerkgroep
De commissie bestaat uit de bestuursleden Jan Boele, Wim Breedijk en Joke Karelse-de Jong. Liesbeth
Voogd-Goedee plaatst de aangeleverde tekst en foto’s op de site. Inmiddels is onze nieuwe facebookpagina
Het Voorhuis in de Binnenwaard een feit. William Bouter (16 jaar), onze jongste vrijwilliger, heeft deze
gemaakt! Vanuit het bestuur plaatst Ellen de Winter-van der Poel de berichten in samenwerking met
William.
Educatiecommissie
De educatiecommissie, bestaande uit de volgende 6 leden: Janny Bakker, Stijnie Brandwijk, Lia Beijer,
Rita van Ferneij, Joke Karelse en Marja de Vries hebben dit jaar een aantal schoolgroepen ontvangen in
Het Voorhuis. Inmiddels hebben zij samen leskoffers ontwikkeld voor basisscholen over verschillende
onderwerpen.
Archiefcommissie
Eind november 2016 is door de commissie een werkinstructie gemaakt met daarin een beschrijving hoe
de verschillende materialen bewaard moeten worden voor de toekomst. Hiervoor zijn verschillende
formaten zuurvrije mappen en dozen besteld.
De collectie omvat allerlei documenten, plakboeken, fotoalbums, losse foto’s, krantenknipsels, aktes,
geluidsdragers enz. van families, verenigingen, bedrijven, scholen, kerken, molens etc. Er is een
voorlopige archieflijst opgesteld met een nummering per dorp per onderwerp. Deze lijst kan al doende
worden aangevuld. Dit is belangrijk voor de toekomstige digitalisering ervan.
Inmiddels is al zo’n 12 meter aan archief uitgezocht en in mappen en dozen opgeborgen.
De commissie bestaat uit Annette Klop en Corrie Vink.
Digitaliseringscommissie
Er zijn verschillende commissies actief in museum Het Voorhuis. Een commissie waar u niet veel van
merkt, houdt zich bezig met de digitalisering van de collectie. Het is heel belangrijk te weten wat in het
depot of archief aanwezig is en waar het opgeborgen is. De commissie bestaat uit Lia Beijer en Joke
Karelse. In november 2018 is de commissie uitgebreid met Nelie Bouwman (lid van de beheerscommissie
en de textielcommissie) en een nieuwe vrijwilliger Natascha Dekker-Dangez.
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Stichting Publicaties Binnenwaard
In 2018 zag het boek Watersnood 1953; Ramp en Realiteit het licht. De belangstelling voor de lezing op 1
februari en de boeken was groot. In een tweetal drukken werden 1.000 boeken verkocht. De plaats van
secretaris is nog vacant. Het bestuur van de Stichting Publicaties Binnenwaard is dit jaar begonnen met de
voorbereidingen van een nieuwe boek over de Tweede Wereldoorlog in onze dorpen. Er is al veel
onderzoek uitgevoerd, uniek materiaal verzameld en de eerste hoofdstukken zijn geschreven. Het begin is
er. In 2019 zal verder gewerkt worden aan het boek, in het voorjaar van 2020 zal het verschijnen. In dat
jaar is het namelijk 75 jaar geleden dat de Bevrijdingsdag gevierd werd.
Restauratie Kleine Monumenten Binnenwaard
De commissie bestaat uit Jan Boele, Martin den Butter, Kees van Dijk, Bas de Groot, Theo Kok en Wout
Spruijt. De vereniging zet zich actief in om kleine monumenten die karakteristiek zijn voor het
werkgebied te behouden, zoals een zijl, een zwaaiplaats voor schepen, stoepen in de Graafstroom en de
Goudriaan, een stoephok en een stookhuisje en de plaatsing van een overtoom. Zandhokken, bijzondere
hekken of rijtuigenschuurtjes behoeven ook aandacht. In 2018 werden 5 boenstoepen gerestaureerd en
feestelijk in gebruik genomen.
Werkgroep Kuiperij
In 2017 werd de eerste paal geslagen voor de schuur waarin de kuiperij onderdak krijgt. Sinds dat moment
is een projectteam aan de slag. Het team bestaat uit Piet Aantjes, Kees Baan, Jan Boele, Bas Bons, Wim
Breedijk, Martin den Butter, Fas van Genderen, Joke Karelse, Jacob Oskam en Bob de Vries. Binnen de
vereniging heten ze al de Kuiperianen. Daarnaast was er een buitenkring die op allerlei manieren
assisteerde, materialen en financiële middelen aanbood. Wat is het geweldig dat er zoveel expertise is om
dit met elkaar te doen. Er is hard gewerkt en er is heel veel onderling plezier geweest. We kunnen met trots
terugkijken op de bouwfase. De inrichtingsfase is ook afgerond. De opening zal plaatsvinden op zaterdag
13 april 2019.
Verenigingsblad De Binnenwaard
Onder redactie van Joke Karelse-de Jong en Corrie Vink-Versteeg zijn er dit jaar drie verenigingsbladen
verschenen. Alle bladen kwamen uit in een kleuroplage van ongeveer 1000 stuks. Tussentijds werden een
negen nieuwsbrieven uitgebracht. Aan het einde van 2018 trad Bert Noorland toe als lid van de redactie.
De vrijwilligers A.G. van Amen-van Etten, A.A. Baan, L. Beijer-de Groot, J. van Beuzekom, J. van
Genderen, E. Hamerpagt, J. Houweling, J. Joppe, D. Klop, J. Kuiper, D. de Ridder en M. de Wit brachten
ook dit jaar weer de verenigingsbladen en nieuwsbrieven rond in de zeven dorpen.
Activiteiten
De volgende activiteiten vonden plaats:
27 januari

Hulp bij breiproblemen. Wegens ziekte was Joke Blokland helaas niet aanwezig, Ans van
Rijn nam de honneurs waar.

1 februari

Presentatie van het boek Watersnood 1953, ramp en realiteit door de Stichting Publicaties
Binnenwaard en aansluitend de lezing met dezelfde titel als het boek: Watersnood 1953,
ramp en realiteit. Spreker was onze eigen voorzitter, de heer Jan Boele. Het was een heel
mooie avond met overweldigende belangstelling: ruim 300 mensen waren aanwezig en
voor ongeveer 75 mensen was helaas geen plaats meer. Ook bij de tweede lezing op 22
maart 2018 in Giessenburg was de zaal geheel vol.

10 februari

Laatste dag tentoonstelling Breien als ambacht met modeshow. Geslaagde middag, vol
huis, veel nieuwe bezoekers.

12 februari

Plenaire bijeenkomst Hanca (HistorieArcheologieNatuurCollectiefAlblasserwaard). Het
was een positieve bijeenkomst.

15 februari

Lezing Art Nouveau door mevrouw Olga Harmsen. Buitengewoon goede lezing.
Aantal aanwezigen plm. 70.
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16 februari

Opening dubbeltentoonstelling Gouden herinneringen in poëziealbum en sieraden. Met
medewerking van goudsmid Jantine van Vliet. Goed verlopen bijeenkomst.

6 en 13 maart Bijeenkomst Cultuureducatie in Het Voorhuis met als doel een regionale opzet te maken
met scholen over cultuuronderwijs.
15 maart

1e workshop borduren met docente Annely Vos. Onder haar leiding werd een boekje
met een mooi geborduurde omslag gemaakt voor versjes en gedichten in aansluiting
op de tentoonstelling over Poëziealbums Er waren 18 deelnemers, gezellige sfeer.

15 maart

Lezing Huis en haard door de heer Henk Koesveld. Aangename en bruisende spreker.
Ongeveer 45 personen aanwezig. Algemene ledenvergadering na de lezing: deze is goed
verlopen. De presentaties van de jaarverslagen en projecten vielen in de smaak. Bij de
ledenvergadering waren 37 mensen aanwezig.

24 maart

Klusdag Boerderij Gijbeland, veel deelnemers. Prima verlopen en er is weer veel zwart
gemaakt en het terrein werd opgeruimd.

9 april14 april

Museumweek, met op de zaterdagopenstelling onze brocante verkoop. Jantine van Vliet
heeft sieraden gepolijst die bezoekers meebrachten. Thema mensen achter de schermen zijn
goud waard, publiek kon het werk achter de schermen bekijken. Er waren niet veel
bezoekers, maar toch is goed openheid te geven over wat er gedaan wordt in het museum.
Er is door vrijwilligers veel werk verzet in deze week. De brocanteverkoop op de zaterdag
heeft het mooie bedrag van € 276,- opgebracht.

21 april

Aanwezig met stand op informatiebeurs 55+ in de Spil. Er was (boven verwachting) goede
belangstelling voor de beurs. Veel contacten gelegd. Enkele nieuwe leden ingeschreven.

12 mei

Braderie Bleskensgraaf. Veel aanloop in de kraam. 12 nieuwe leden ingeschreven. Aanbod
vrijwilliger voor het maken van filmpjes voor de vereniging. Het is een uitstekende dag
geweest!

19 mei

Voorjaarsexcursie naar Tiengemeten. Een gezellige dag en prima geregeld door de
excursiecommissie!

25 mei

Herdenking bij het Propellermonument. Het was weer een mooie bijeenkomst, veel
kinderen.

26 mei

1e keer Kalligraferen, de kunst van het schoonschrijven. Jansje Vonk kalligrafeerde tijdens
de openstelling prachtige naamkaartjes.

2 juni

Verlenging van de expositie Gouden herinneringen in Poëziealbum en Sieraad. Dit
vanwege het grote aanbod van bijzondere poëziealbums.

2 juni

Streekparade bij Avonturen boerderij Liesveld: positief is dat er in de nieuwe opzet meer
publiek komt. De folder van de musea in de Alblasserwaard was klaar, gezamenlijk werden
een aantal kramen bemand.

23 juni

Feestelijke afronding restauratie 5 stoepen. Gezellige bijeenkomst, veel pers aanwezig.

29 juni

Vrijwilligersavond met BBQ. De in aanbouw zijnde kuiperij bood onderdak, prima locatie.
Matty Spruijt maakte ook dit jaar weer de mooie vrolijke bloemstukken. Er waren 77
mensen aanwezig.

30 juni

Creatieve schrijfworkshop door Ditty van Drenth. Het was erg leuk om te doen voor de 4
deelnemers.
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16 juli

Workshop Handlettering (met de hand schrijven, bijzondere letters tekenen). Eigentijds en
creatief voor jong en oud. De workshop was overboekt. Het was erg leuk voor de
deelnemers, er zijn leuke materiaalpakketten gemaakt.

4 augustus

2e keer Kalligraferen, de kunst van het schoonschrijven. Jansje Vonk kalligrafeerde tijdens
de openstelling prachtige naamkaartjes.

26 augustus

Zomerexcursie naar Brouwershaven op Schouwen-Duiveland en het stadje Veere in
Zeeland. De Peel. Het was een perfecte excursie en we hadden prachtig weer. Het is de
excursiecommissie opnieuw gelukt een bijzonder mooie dag te organiseren!

3 september

2e workshop Handlettering in het Voorhuis.

8 september

Open Monumentendag. Op deze dag mogelijkheid om de workshop Verhalen schrijven
door Ditty van Drenth te volgen, gedachten aan het papier toe te vertrouwen d.m.v.
eenvoudige schrijfoefeningen. Het was een perfecte dag, gezellig en mooi weer. Ruim 360
bezoekers in Het Voorhuis. Ook bij de brocantekraam was er goede belangstelling.

15 september

Opening tentoonstelling De streek in beeld, door schilder Rook van Vuuren. Mooie
toelichting door familie. Het was een drukke bijeenkomst. Mooie opmerkingen van
genodigden.

20 september

Workshop Kleuren op textiel met Annely Vos. Een getekende roos op textiel wordt met
aquarelpotloden ingekleurd, waarna de contouren extra worden geaccentueerd door een
steelsteek met borduurgaren.

25 september

HCM (samenwerking historische verenigingen) overleg met gemeente, prima bijeenkomst.
Het HCMN is vooral gericht op de relatie met de te vormen gemeente Molenlanden en hoe
we ons hierin op de kaart zetten door middel van externe communicatie. Een factsheet werd
aan de wethouders aangeboden.

27 september

Overleg bestuur, beheerscommissie en expositiecommissie. Zinvol overleg, planning is om
dit 1 x per 2 jaar te houden.

29 september

Klusdag boerderij Gijbeland. Positieve dag, veel werk verzet.

6 oktober

Fokveedag Hoornaar. Geslaagde dag, mooi ingerichte kraam. 5 nieuwe leden werden
ingeschreven.

18 oktober

Lezing Hoe dichter bij Dordt door de heer Henk Oldenziel. Mooi en helder verhaal. Er was
goede aandachtige belangstelling. Ongeveer 75 mensen aanwezig.

24 oktober

De Historische Vereniging Binnenwaard bestaat 35 jaar!

27 oktober

Officiële oplevering van het gebouw van de kuiperij. Het was een gezellige dag. Er waren
enkele geïnteresseerden die speciaal voor het kuiperijgebeuren waren gekomen.

27 oktober

Jubileumtoer door ons werkgebied naar aanleiding van 35 jaar HVB was zeer geslaagd.
Panden die nooit of zelden van binnen bekeken konden worden, waren op die dag geopend.
Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Onder een heerlijke herfstzon reden velen
een rondje langs enkele of alle panden.

15 november

Lezing De strijd tegen het vuur door de eeuwen heen door de heer Gerard Koppers.
Interessante lezing, spreker had zich goed verdiept in de regio. Ongeveer 75 personen, heel
ander publiek, en opmerkelijk veel mannen dit keer. Op deze avond hebben we Peter en
Ria Scholten uit Nieuw-Lekkerland als 900ste lid van onze vereniging verwelkomd!

20 november

Mangelen in het Voorhuis, tijdens openstelling: prima middag. Dit blijft een leuke
activiteit, ook belangrijk voor het opvijzelen van kennis.
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23 november

Herfstconcertje door muziekensemble Flutamuze. Het was weer een geweldige avond,
aanwezig 28 personen. Voor herhaling vatbaar.

30 november

Winterfair in Wijngaarden: leuke sfeer, veel belangstelling, leuke opbrengst.

13 december

Workshop Borduren in Het Voorhuis. Onder leiding van Annely Vos werd een
speldenrolletje gemaakt. Gezellige en goede workshop, 22 deelnemers

22 december

Het Voorhuis in kaarslicht met live muziek onder het genot van een glas chocolademelk of
bisschopswijn gemaakt volgens ons traditionele recept. Een mooi begin van de kerstdagen.

29 december

Op deze laatste zaterdagmiddag van het jaar trakteerden wij iedere bezoeker van Het
Voorhuis een heerlijke oliebol bij de koffie!

Tot besluit
We laten een mooi jubileumjaar achter ons met vele hoogtepunten. Dankzij ieders inspanning is het ons
gelukt om de grens van 900 leden te passeren. Geweldig! We kijken met veel plezier terug op onze
jubileumactiviteiten van 27 oktober. De oplevering van de 5 boenstoepen en het gebouw voor de kuiperij
waren een succes. Alle activiteiten en reacties van dit jaar overziend concluderen we dat het een mooi
verenigingsjaar is geweest.
Het bestuur ziet ook het volgend jaar met vertrouwen tegemoet en rekent op uw medewerking en
belangstelling voor de geplande activiteiten.
Molenaarsgraaf, 22 januari 2019
Caroline Kok-Goedee
secretaris
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