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 adressticker 

Van het bestuur                 Jan Boele, voorzitter 

We hebben een overweldigende start van het seizoen achter de rug: een prachtige excursie naar historisch Twente, een 
druk bezochte Open Monumentendag, een Boerderijdag bij Boerderij Gijbeland in stijl, een bijzondere opening van de 
expositie Aan tafel boeren, burgers, boden en buitenlui!, een mooie promotie van onze vereniging tijdens de Fokveedag 
in Hoornaar, een sfeervolle bierproefavond met veel aandacht voor de geschiedenis van het bier in onze streek op de 
achterzolder van Boerderij Gijbeland, diverse workshops in Het Voorhuis. In deze nieuwsbrief leest u dat het daar niet 
mee ophoudt. We hebben ook de komende periode weer mooie activiteiten op onze agenda staan. Voelt u zich welkom! 
Graag bedank ik alle vrijwilligers die zich steeds zo inzetten om dit allemaal mogelijk te maken! 
 
De Commissie Restauratie Kleine Monumenten Binnenwaard van onze vereniging is druk bezig met de voorbereidingen 
voor de bouw van de overtoom in de Alblasserpoort bij Wijngaarden. Als alles volgens plan verloopt zal deze medio 
december 2016 worden onthuld. We houden u op de hoogte. 

 
Uitnodiging lezing 27 oktober 2016          Caroline Kok-Goedee, secretaris 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op donderdag 27 oktober 2016 in De Spil, Willem van den Hee-
rikweg 1 te Bleskensgraaf. Aanvang 20.00 uur. 
 

 

Sanny de Zoete (van Antiek 
& Design Linnen Damast te 
Delft) was als expert verbon-
den aan de prachtige ten-
toonstelling Nederland di-
neert die in het Haags Ge-
meentemuseum (2015-2016) 
te zien was en heeft meege-
werkt aan het gelijknamige 
boek. Zij vertelt over onze 
rijke tafelcultuur aan de 
hand van tien feestelijk ge-
dekte tafels.  

Het onderwerp deze avond is  
 
NEDERLAND DINEERT, VIER EEUWEN TAFELCULTUUR IN DAMAST  

 
Spreker is kunsthistorica mevrouw Sanny de Zoete, dè specialist in Ne-
derland op het gebied van damast en linnen. 

 
Treft u bij een erfenis een linnenkast vol linnengoed en heeft u geen 
idee wat het is?  
Soms blijken ‘die ouwe, witte lappen’ tot grote verrassing servetten 
met bijzondere dessins uit de zeventiende eeuw te zijn. Menig servet 
ontspringt wellicht zo verbanning naar de schoenpoetsdoos!.  
 
Tijdens de pauze is er gelegenheid om uw meegebrachte linnengoed, 
damast, bijzondere tafelkleden of slopen te laten beoordelen/taxeren.  

Op de website van Sanny de Zoete (sannydezoete.nl) kunt veel informatie 
vinden over damast en op de facebookpagina (www.facebook.com/
sannydamast) vindt u een impressie van de voorbereidingen van de 
tentoonstelling Aan tafel boeren, burgers, boden en buitenlui in  mu-
seum Het Voorhuis, waaraan zij als gastconservatrice heeft meege-
werkt. Adres museum: Koekoekspad 1, Bleskensgraaf. 

 
Het bestuur hoopt u op 27 oktober te mogen begroeten.  
 
Entree   

Let op! 
27 oktober is de 4e donder-
dagavond in plaats van de 
gebruikelijke 3e donderdag-
avond! 

 
 De tentoonstelling Aan tafel boeren, burgers, boden en buitenlui duurt tot en met 11 februari  2016 



 
 

Herfstconcert Flutamuze in museum Het Voorhuis               Caroline Kok-Goedee 
 

5 november 2016 van 20.00 uur tot 21.00 uur, aansluitend avondopenstelling tentoonstelling te bekijken! 

Een zestal muzikanten van het muziekensemble zal op deze avond een 
klein concert geven in Het Voorhuis.  
  

De basis van dit muziekensemble is de blokfluit, een instrument dat tot 
aan de eerste helft van de achttiende eeuw zeer gewaardeerd en veel 
bespeeld werd. Flutamuze wil dit tegenwoordig ondergewaardeerde 
instrument weer op de kaart zetten.  
 

Afgelopen jaar heeft het ensemble ook al in Het Voorhuis gemusiceerd 
wat een erg groot succes was. 
Deze keer spelen ze met een blokfluitkwartet, aangevuld met viool, 
nyckelharpa, viola da gamba en gitaar. Het repertoire omvat werken 
vanaf 1200, soms in een verrassende combinatie en bewerkingen die 
door de leden van de Flutamuze zelf worden geschreven. Voor meer 
informatie over het ensemble zie www.muzewijs.nl/flutamuze. 
  

Programma 
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang concert 20.00 uur. 
Na afloop is er gelegenheid de instrumenten te bekijken en de musici te 
spreken.  
Tevens kunt u onze expositie Aan tafel, boeren, burgers en buitenlui! 
bezichtigen. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met gastcon-
servator/kunsthistorica Sanny de Zoete uit Delft. 

 

De entree voor deze avond bedraagt € 7,50 per persoon inclusief 2 
consumpties en toegang tot de expositie.  
Omdat de zitplaatsen beperkt zijn dient u zich vooraf aan te melden bij 
het secretariaat per telefoon: 0184-422749 of  
via email: secretariaat@binnenwaard.nl 
U kunt op de avond zelf enkel contant betalen. 

Achter de muziekstandaard staat de grote blok-
fluitcollectie van mevrouw Wil de Wijs.  

Heeft u ooit blokfluit gespeeld? Kom dan eens 
luisteren naar de ongekende mogelijkheden. 

 Kleine terugblik Open Monumentendag en Boerderijdag op 10 september 2016          Joke Karelse-de Jong 

Open Monumentendag Molenwaard was dit jaar een geza-
menlijk project van de Historische Verenging Binnenwaard, 
Historische Kring Nieuwpoort en Historische Vereniging 
West Alblasserwaard. Het is goed bevallen. Bij de evaluatie 
zullen zeker verbeterpunten naar boven komen en daar ho-
pen we lering uit te trekken. Het totaal aantal belangstellen-
den bij de geopende monumenten was ongeveer 1400. 
 

Binnen en buiten museum Het Voorhuis was er van alles te 
beleven. Het was een prima dag, prachtig weer, relaxte 
sfeer, gezellig druk. De wonderpan functioneerde nog prima 
en liet bovendien het hele Voorhuis lekker ruiken. Veel be-
zoekers herinnerden zich deze pan.  
De brocantekraam trok ook weer goede belangstelling en 
veel spulletjes hebben een nieuwe eigenaar gevonden: koper 
en verkoper, beiden gelukkig. De organisatie van de twee-
jaarlijkse Boerderijdag kijkt ook met tevredenheid terug op 
deze dag: het papeten is nog niet verleerd en taartenbakken 
is ook in Molenwaard populair geworden.  

     Agenda najaar 2016 

27 oktober   Lezing: Nederland dineert, vier eeuwen tafelcultuur in damast, door kunsthistorica mevrouw  
   Sanny de Zoete. Locatie De Spil, Bleskensgraaf. 
 

4 november   Herfstconcert Flutamze, inloop 19.30, aanvang 20.00 uur, aansluitend avondopenstelling.  
   Locatie: museum Het Voorhuis, Bleskensgraaf.   

19 november  Lezing: Brandwijk, de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten, door historicus  
   Sander Wassing. Locatie De Spil, Bleskensgraaf. 
 

15 december  eerste aankondiging Borduurworkshop met Annely Vos, nader bericht in de volgende nieuwsbrief. 

 

 Adres museum Het Voorhuis: Koekoekspad 1, Bleskensgraaf. Meer informatie: www.binnenwaard.nl 
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