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Van het bestuur                                                                                               Jan Boele, voorzitter 

Via deze nieuwsbrief nodigen we u graag uit voor onze ledenvergadering op donderdag 17 maart 2016. Dat is een mooi 

moment waarop we met u terugkijken op het jaar 2015. Een breed scala aan onderwerpen zal de revue passeren. Ook 

kijken we vooruit naar wat voor 2016 in de planning staat. Bij een bruisende vereniging als de onze hebben we voor u 

weer veel in petto.  

U bent van harte welkom bij alle activiteiten! 

     

 adressticker 

 

Film en Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016                  Caroline Kok-Goedee, secretaris 

Geachte leden, 
 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een film met aansluitend de Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 maart 

2016 in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf. Aanvang 19.30 uur. 

 

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 

  1.     Opening 
  2. 

Filmpresentatie Boerderij en erf 
gemaakt door de heren Wout Slob en Meine Mollema, 

presentatie Wout Slob 
 

In deze film zien we de ontwikkeling van boerderijen in de Alblasserwaard 

en Vijfheerenlanden. Er wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de 

streek, de invloed van overstromingen en hoe men zich daartegen teweer stel-

de. Ook veranderingen in bedrijfsvoering die weer zichtbaar werden in de 

inrichting van de gebouwen evenals diverse voorbeelden van herbestemming 

van authentieke boerderijen komen in beeld. 

Kortom een beeld van herkenning! 

  3.  Pauze, na de pauze begint de ledenvergadering 

  4.  Vaststellen agenda 

  5. Mededelingen en ingekomen stukken 

  6. Notulen van de algemene ledenvergadering 19 maart 2015* 

  7. Jaarverslag 2015* 

  8. Financieel verslag 2015*, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 2015 

  9. Vaststellen begroting 2016  

10. Verkiezing lid kascontrolecommissie: aftredend is de heer Marius de Wit 

11. Bestuursverkiezing:  

aftredend en herkiesbaar zijn Joke Karelse-de Jong (2e secretaris) en Caroline Kok-Goedee (secretaris). Aftredend 

en niet herkiesbaar: Fop Damsteeg, tussentijds aftredend Wendy van der Wens-Poulich. 

12. Plannen volgend seizoen 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 
 

*In verband met kostenbesparing worden de notulen en de jaarstukken niet bij deze uitnodiging gevoegd. Deze zijn te bestellen bij het secretariaat 

en zijn tevens verkrijgbaar in de zaal voor de aanvang van de vergadering. 

De toegang is voor leden gratis. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,-. 

Secretariaat: Tielmanstraat 14, 2973 AS Molenaarsgraaf 

telefoon 0184-422749 

e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl 

www.binnenwaard.nl 

Let op de  

aanvangstijd 



Activiteiten in Historisch Museum Het Voorhuis  

Tentoonstelling Inslag van 5 maart tot en met 28 mei 2016  

 

 

 

 
 

 

In museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf is de komende maanden een bijzondere 

tentoonstelling te zien. Een combinatie van hedendaagse kunst, ambacht en cultuur-

historie. Hedendaagse kunstenaars hebben zich laten inspireren door een versleten, 

geweven, geblokte keukendoek. Het resultaat is verbluffend. 

Het museum is op afspraak extra geopend voor kleine groepen, telefoon zie onder.  

Museumweek 16 tot en met 23 april 2016 
zaterdag 16 april open van 10.00 tot 16.30 uur,  

van dinsdagmiddag 19 april t/m zaterdag 23 april elke middag open van 14.00 tot 16.30 uur. 

Gratis koffie  
in Het Voorhuis gedurende de 

hele museumweek! 

Het Voorhuis is zaterdag 16 april de hele dag geopend en zoals u gewend bent staat 

onze kraam met Brocante weer opgesteld. Dat is gezellig snuffelen tussen oude spul-

letjes. Alle voorwerpen worden momenteel opnieuw geregistreerd, gefotografeerd en 

in een computerbestand opgenomen. Bij de registratie blijkt dat soms artikelen in 

veelvoud in het depot zijn. Dan wordt een afweging gemaakt wat bewaard blijft en 

wat weg mag. De collectie heeft sterk de neiging uit te breiden, de opslagruimte he-

laas niet. Altijd worden verschillende variaties bewaard: niet alleen het mooiste of 

nieuwste exemplaar, ook sleetse spullen, eenvoudige en luxere uitvoering. 

Spullen die niet meer worden opgenomen in het depot worden verkocht. De verkoop 

van voorwerpen gebeurt altijd met instemming van de gevers. Ook worden veel spul-

len speciaal voor dit doel aan de vereniging gegeven. Er is weer veel verzameld. De 

opbrengst komt geheel ten goede aan het museum.  
 

Vanaf dinsdagmiddag 19 april tot en met zaterdagmiddag 23 april is het museum elke 

middag open. Naast de mooie tentoonstelling bekijken, kunt u op deze middagen vrij-

willigers aan het werk zien, elke middag een ander facet van museum of vereniging. 

Ons thema voor deze week is: Mensen achter de schermen zijn goud waard!  

In de volgende nieuwsbrief worden de verschillende activiteiten vermeld. Geïnteres-

seerd in historie? Interesse in meedoen? Kom eens kijken wat er zoal te doen is. 

 

Workshop Biscornu Borduren in Het Voorhuis 7 en 14 april   
De tweede workshop Biscornu Borduren gaat definitief door.  

Op 14 april is de workshop op donderdagmiddag. Een aantal deelnemers van de workshop op donderdagmorgen 7 april 

is overgestapt naar 14 april. Daarom kunnen zowel voor 7 april als 14 april nog enkele deelnemers zich aanmelden. 

De kosten zijn € 17,50 incl. entree museum, materiaal (m.u.v. het garen) en 3 consumpties. Opgeven is noodzakelijk en 

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

Historisch Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland aan het 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: € 2,- per persoon, HVB-leden € 1,-, kinderen tot 12 jaar mogen, mits onder begeleiding, gratis naar binnen. 

 Groepen vanaf 5 personen zijn op afspraak ook welkom op andere tijden: telefoon 0184-422749, b.g.g. 0184-641629 of via  

 e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl       internet: www.binnenwaard.nl/museum-hetvoorhuis       facebook: museum het voorhuis    

Agenda voorjaar 2016 

..5 maart  Start tentoonstelling Inslag; deze tentoonstelling is te zien tot 28 mei  

16 maart Dinsdagmiddagopenstelling museum 

19 maart Algemene Ledenvergadering en film over Boerderij en erf in De Spil 

  7 april 

14 april 

Workshop Biscornu Borduren onder leiding van Annely Vos,  

voor meer informatie 0184-422749 b.g.g 0184-641293 of www.binnenwaard.nl 

16 april Museum Het Voorhuis de hele dag geopend in verband met de Museumweek 

Brocantekraam bij het museum 

19 april t/m 

23 april 
Het Voorhuis elke middag open 

17 mei  Dinsdagmiddagopenstelling museum 

21 mei Excursie Zaanse Schans, nadere informatie volgende nieuwsbrief 

Boven: brocantekraam vorig jaar. 

Onder: wat zal er dit jaar in de 

kraam staan?  
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