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Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Maart  2020 7e jaargang nr 2 

Van het bestuur             Jan Boele, voorzitter 

Op 24 en 25 januari 2020 presenteerden we samen met JUMBO Meijerink in Molenaarsgraaf het prachtige stickerboek 
De Binnenwaard in beeld. Dat was een geslaagde actie en zorgde ook weer voor een forse aanwas in ons ledenaantal. 
Velen van u zijn stickers aan het verzamelen om het boek vol te krijgen. De actie loopt nog door tot en met 17 maart 
2020.  
Op donderdag 19 maart 2020 is onze jaarlijkse ledenvergadering. We nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn zodat we u 
kunnen informeren over wat we in het afgelopen jaar hebben gedaan en een vooruitblik geven voor het jaar 2020.  
U bent van harte welkom! 

Uitnodiging lezing en aansluitend algemene ledenvergadering  -  19 maart 2020     
aanvang 19.30 uur       …Caroline Kok-Goede, secretaris 
 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 19 
maart 2020, om 19.30 uur in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf. achterzijde: Melkwegplein.  
 

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 
 

 1 Opening 

Zoekt u een activiteit voor een familiedag of groepsuitje? Bezoek dan eens Museum Het Voorhuis, het is uw be-
zoek zeker waard! Informeer naar de verschillende mogelijkheden via secretariaat@binnenwaard.nl 

 

 

 3 Pauze 
 

 4 Vaststellen agenda ledenvergadering 
 5 Mededelingen en ingekomen stukken 
 6 Notulen van de algemene ledenvergadering 21 maart 2019 
 7 Jaarverslag 2019 
 8 Financieel verslag 2019, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 
          2019 
 9 Vaststellen begroting 2020  
10 Verkiezing lid kascontrolecommissie: aftredend is de heer Cor Muilwijk 
11 Bestuursverkiezing 
 - Aftredend en herkiesbaar zijn Kees Baan en Bob de Vries 
 - Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is Caroline Kok, secretaris 
   Het bestuur stelt mevrouw Margreet Korevaar-Verhoef uit Bleskensgraaf kandidaat 
   voor de secretarisfunctie 
12 Afscheid van de volgende personen: 
 - vrijwilliger de heer Marius de Wit 
 - lid bibliotheekcommissie de heer Jan van Vliet 
 - bestuurslid en secretaris Caroline Kok-Goedee  
13 Plannen volgend seizoen 
14 Rondvraag 
15  Sluiting 

 2  Voorafgaand aan de ledenvergadering zal de heer L. (Luuk) Oevermans van Staats
 bosbeheer, een korte lezing geven over     
 

   De Donkse Laagten
 

 Het reservaat de Donkse Laagten is 185 ha. groot en omvat de polders Langenbroek 
 en Kortenbroek. Ook maken enkele kleinere schraallandpercelen zoals de blauwgras-
 landen bij de Zijdebrug deel uit van het reservaat. 
 Het gebied is in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer en tot stand gekomen in het 
 kader van de ruilverkaveling Alblasserwaard. Het beheer is gericht op weidevogels, 
 wintergasten en schraallandvegetaties. Het gebied geniet Europese (Natura 2000)  en 
 nationale (NNN) bescherming. 

Entree: 
Gratis voor leden His-
torische Vereniging 
Binnenwaard. 
Ook niet-leden zijn 
hartelijk welkom. 
Zij betalen € 2,-.  



 
 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis        Corrie Vink-Versteeg 

 

Agenda winter/voorjaar 2020 

17 maart  Ruilbeurs Jumbo stickerplaatjes in het museum van 14.00 - 16.30 en 19.00 - 21.00 uur. 
19 maart  Lezing over De Donkse Laagten en aansluitend Algemene Ledenvergadering. Aanvang 19.30 uur. 
26 maart  Borduurworkshop o.l.v. Annely Vos. 
20 en 23 april Presentatie boek Bezetting en herinnering. De oorlogsjaren 1940-1945 in de Binnenwaard. 
……….  Museumweek, datum en programma nog niet bekend ivm vele schoolbezoeken tentoonstelling OZO 
  9 mei  Aanwezig op Braderie Bleskensgraaf. 
16 mei   Voorjaarsexcursie, programma in volgende nieuwsbrief. 
23 mei  Wandelexcursie door de Donkse Laagten o.l.v. Luuk Oevermans. 

Update werkzaamheden stoephok en kuiperij 
Het voorjaar maakt ook onze buitenklussers weer actief. Er wordt gewerkt aan de opbouw van 
het stoephok. Materialen ophalen, gebruiksklaar maken, uitzetten en profielen stellen. We heb-
ben er alle vertrouwen in dat het een ruimte wordt, waar het ‘zink’ een mooie plek krijgt. En het 
wordt een mooie plek voor demonstraties.  
 
Ook over de kuiperij is iets nieuws te melden, de vierde fase 
gestart: zelf kuipen maken. De oude machines draaien naar har-
tenlust. De eerste duigen zijn gezaagd, onderaan iets smaller 
dan bovenaan en provisorisch in elkaar gezet. Het eerste werk-
stuk! Het is de bedoeling het fabricageproces in verschillende 
stadia te laten zien. 

Expositie Oranje Zal Overwinnen duurt tot en met 6 juni 
Deze expositie staat in het teken van 75 jaar vrijheid. De tentoonstelling is sa-
mengesteld uit voorwerpen, hoofdzakelijk afkomstig uit de regio.  
Naast voorwerpen uit de oorlog ziet u een deel van een particuliere collectie 
‘Oranjevaasjes’. Sinds 1927 worden in de Leerdamse Kristalfabiek Oranjevaas-
jes geblazen bij heugelijke gebeurtenissen in het Koninklijk Huis of gebeurte-
nissen van landsbelang. Het eerste vaasje ontworpen voor de achttiende verjaardag van prinses Juliana door Chris La-
nooij. En vele exemplaren volgden, in gelimiteerde hoeveelheid, ontworpen door bekende kunstenaars. Het vaasje ont-
worpen ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid is ontworpen door H.K.H. prinses Margarita de Bourbon de Parme.  
Er zijn veel verzamelaars, dus is er veel vraag naar de vaasjes. De prijzen zijn niet mis. Als u er één in de kast heeft 
staan: wees er zuinig op! 
 

Workshop Borduren lente 2020      
Docente Annely Vos geeft op 26 maart in Museum Het Voorhuis een workshop Borduren. Deze keer wordt het een 
doosje waarvan het dekseltje met een borduurwerkje wordt bekleed.  
Het Voorhuis heeft de sfeer van 75 jaar Bevrijding.  
 
Datum  Donderdag 26 maart 2020. 
Tijd    Inloop vanaf 13.00 uur, workshop van 13.30-16.00 uur.  
Plaats  Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  
Kosten  € 17,50 inclusief doosje en stof, drie consumpties en  
  bezichtiging expositie Oranje Zal Overwinnen.  
  Contant afrekenen met gepast geld s.v.p.   
Aanmelden Graag vóór 6 maart via c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl  
  of telefoon 0184-641293. 

Verzoek Zelf meenemen: naaigerei en borduurgaren.   
 

Ruilbeurs Jumbo-stickers in Het Voorhuis 17 maart 
Aan het einde van de actie periode geven we u de mogelijkheid stickers te ruilen in Het Voorhuis. Dit zal zijn op dins-
dag middag 17 maart van 14.00 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Entree is die dag gratis. 

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf. Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. 
Openingstijden: iedere zaterdag en derde dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur. 
Entree: 

Groepen  zijn op afspraak ook welkom op andere tijden.  
Informatie via telefoon 0184-422749, b.g.g. 0184-641629 of via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl  
Meer info op internet: www.binnenwaard.nl - Facebook Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 

Heeft u Facebook? Deel onze pagina Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard met uw vrienden. 
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