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Van het bestuur                                                                                               Jan Boele, voorzitter 

Ook in deze zomerperiode zijn veel van onze vrijwilligers betrokken bij allerlei activiteiten waarover we u in deze 

nieuwsbrief informeren. Daarnaast kunnen we u een mooi nieuwsfeit melden. Op initiatief van onze commissie 

Restauratie Kleine Monumenten Binnenwaard zal er in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de Gebied-

scoöperatie Alblasserpoort, de Gasunie, het Waterschap Rivierenland en Den Hâneker in het Alblasserbos bij Wijn-

gaarden tussen de Wijngaardse vliet en de Sliedrechtse binnenvliet een overtoom of overhaal worden aangelegd. 

Een overtoom werd in het verleden ook in onze streek gebruikt om kleine vaartuigen over een kade vanuit het water 

aan de ene kant naar het water aan de andere kant over te halen. Het is de bedoeling om de overtoom nog in dit jaar 

te realiseren. We houden u graag op de hoogte van de voortgang. 

Voelt u zich ook in de komende maanden van harte welkom in Het Voorhuis. Raadpleegt u ook eens onze website 

www.binnenwaard.nl. 
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Activiteiten in Historisch Museum Het Voorhuis  

De nieuwe tentoonstelling NAAR SCHOOL 4 - 12 jaar is gestart en duurt tot 17 september  

Het onderwijs vernieuwt en verandert in hoog tempo. Oude lesmethoden worden ingeruild voor  moderne waarbij het kind 

centraal staat. De middelen die de leerkracht bij het lesgeven ondersteunen, worden geavanceerder. De dia- en filmprojector is 

vervangen door de beamer en het traditionele krijtbord maakt plaats voor het digitale schoolbord.  

 

Leer- en hulpmiddelen 

De tentoonstelling is samengesteld van materiaal dat afkomstig is van alle scholen uit de voormalige gemeente Graafstroom, 

particulieren en het depot van het museum. Er is een grote verscheidenheid aan oude leermiddelen te zien. Griffeldozen, leien, 

krijtjes, schrijf- en tekenschriften, overtrekblaadjes en papiertjes met de eerste sommen. Reken-, taal- en leesboekjes van aller-

lei signatuur. Het openbaar onderwijs las Pim en Mien, de christelijke scholen lazen Jaap en Gerdientje. De kroontjespen, 

inktpot en inktlap gemaakt van oude lapjes, herinneren aan de schooltijd van vroeger. Zo zijn er ook schoolbankjes, een les-

senaar, een houten schooltas, een grote en kleine leesplank van Aap-Noot-Mies met bijbehorende leesboekjes en kaarten geïl-

lustreerd door Jetses. Er hangen landkaarten en oude schoolplaten die werden gebruikt als illustratie bij de verhalen die de 

juffrouw of meester vertelde. Oude en nieuwe rapporten laten zien hoe in de loop van de tijd de beoordeling van de kennis van 

de leerlingen werd en wordt beoordeeld. In de schoolkranten, van gestencilde tot digitale, lezen we nieuws van het school-

team, verslagjes en verhalen van de kinderen.  

Tijdens de gehele expositieperiode kunnen kinderen en ouderen in het museum zelf ervaren hoe het was om op een lei en 

met een kroontjespen te schrijven.! 

Heel veel foto’s van toen en nu: klassenfoto’s, schoolreisjes, grote avond, kerstfeest, Sint Nicolaas etc.  

Er is zoveel fotomateriaal van alle scholen ter inzage, dat we voor de foto’s de volgende indeling hebben gemaakt: 

zaterdag 4 juni t/m zaterdag 9 juli                          obs en cbs - Goudriaan en Ottoland 

zaterdag 16 juli t/m zaterdag 13 augustus              obs en cbs - Brandwijk, Molenaarsgraaf en Wijngaarden  

dinsdag 16 augustus t/m zaterdag 17 september    obs en cbs - Bleskensgraaf en Oud-Alblas  

De excursiecommissie heeft weer een bijzondere excursie samengesteld, snel opgeven is gewenst, want vol = vol. 

Vervolg Het Voorhuis, zie ommezijde. 



Workshop borduren met Annely Vos in Het Voorhuis 25 augustus  
De deelnemers gaan deze keer aan de slag om een hoesje voor een notitieblokje te borduren.  

Het ontwerp is gerelateerd aan de vroegere rode schoolmerklapjes. Gezien de ervaring wordt het een  

gezellige, maar zeker ook een doelgerichte middag.  

Tijd:               inloop vanaf 13.00 uur , workshop van 13.30 tot 16.00 uur . 

Kosten:          € 17,50 incl. entree museum en expositie, benodigd mater iaal en 3 consumpties.  

Aanmelden:  gezien het beperkte aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk, graag voor  15 juli,  

                       en kan via: secretariaat@binnenwaard.nl of via telefoon 0184-422749 b.g.g 0184-641293.  

Museum Het Voorhuis 

Agenda zomer 2016 
4 juni /17 september  Tentoonstelling NAAR SCHOOL 4  - 12 jaar in Het Voorhuis 

25 augustus Workshop Borduren 

27 augustus  Zomerexcursie naar Twente 

10 september Open Monumentendag en Boerderijdag rondom Boerderij Gijbeland 

 

 

 

Zomerexcursie naar historisch Twente - 27 augustus 2016 
met o.a. rit stoomtrein Haaksbergen - Boekelo en bezoek aan Openluchtmuseum Ootmarsum    

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

  7.30 uur Vertrek per luxe touringcar bij de voormalige Rabobank  

in Molenaarsgraaf 

  9.45 uur Koffie met gebak bij museumspoorlijn in Haaksbergen 

10.30 uur Rondleiding op spoorwegemplacement Haaksbergen 

11.15 uur Treinreisje Haaksbergen - Boekelo 

12.30 uur Lunch in restaurant De Watermolen op Landgoed Singraven 

14.00 uur Bezoek Openluchtmuseum Ootmarsum 

15.15 uur Uurtje vrijaf in Ootmarsum om eigen invulling aan te geven 

16.15 uur Vertrek uit Ootmarsum, 18.30 uur aankomst in Molenaarsgraaf 

Kosten:  

De kosten bedragen € 65,- p.p. alles inbegrepen. 

Museumjaarkaarthouders krijgen op de dag zelf € 5,-  

van ons terugbetaald. 
 

Betaling vóór 13 augustus op rekening NL 91 RABO 

0342 7025 21 onder vermelding ‘excursie’. 
 

Aanmelding 

U kunt zich opgeven vanaf zaterdag 9 juli  10.00 uur  

bij Alie Verhoef, tel. 0184 – 641629.  

Specifieke dieetwensen bij aanmelding doorgeven. 

Oproep van KreAKTIEF voor Open Monumentendag 10 september 2016 
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