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De lente is zichtbaar: het gras wordt groener, voorjaarsbloemen komen in bloei en de vogels en dieren in de polder hebben 

lentekriebels. Dat we in een bijzonder gebied wonen, heeft Rotterdam ook ontdekt. Rotterdam zoekt actief de verbinding met 

het omliggende platteland, waaronder de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Op 13 april 2016 organiseert het Gebiedsplatform 

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden een avond met het thema stad-platteland. Meer informatie op www.gebiedsplatform.nl. 

De lente is ook de tijd om het buitenonderhoud aanpakken, zo ook bij Boerderij Gijbeland. Begonnen is met het verhogen van 

de parkeerplaats. Van lieverlee pakken we het hele terrein aan. 

Op onze eigen website ziet u dat deze steeds meer gevuld wordt met verhalen en artikelen over onze streekgeschiedenis. Zie 

hiervoor www.binnenwaard.nl. 
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Oproep voor medewerkers educatieprogramma basisschool 

De educatiewerkgroep wil haar gelederen graag versterken in verband uitbreiding van het werkterrein. Het is de bedoeling 

leskoffers voor basisscholen te ontwikkelen over verschillende onderwerpen. De plannen zijn nog in de beginfase, meeden-

ken en meedoen is het motto. Informatie Lia Beijer (0183-581975) of Marja de Vries (0183-581983). Ideaal zou zijn als er 

per dorp een medewerker te vinden is. Ervaring in het onderwijs is niet noodzakelijk (mag wel natuurlijk), met inleving in de 

belevingswereld van kinderen en enthousiasme, denkt de werkgroep goed verder te kunnen. 

Voorjaarsexcursie  naar de  Zaanse  Schans  
met bezoek aan het Zaans Museum met Verkade Paviljoen en rondvaart over de Zaan 

zaterdag 21 mei 2016 
 

Ons reisdoel is de Zaanse Schans, een woon-werkbuurt anno 1850, gelegen aan rivier de Zaan. Een prachtig stukje Holland 

vol houten molens, woningen, schuren en musea. Opgetrokken in de unieke Zaanse houtbouw-architectuur. 
 

Bij aankomst in het Zaans Museum is het tijd voor koffie met gebak waarna we een bezoek brengen aan het museum en het 

Verkade Paviljoen. Hier kunt u kennis nemen van de rijke historie van de Zaanstreek en de industriële bedrijvigheid langs de 

Zaan. In het Verkade Paviljoen waant u zich in een oude fabriek waar de machines draaien en biscuit en chocolade van de 

band rollen. Vervolgens gebruiken we de lunch in het sfeervolle restaurant De Hoop op ‘d Swarte Walvis waarna gidsen ons 

ophalen voor een wandeling over de Zaanse Schans. We sluiten het bezoek af met een sfeervolle rondvaart op de Zaan langs 

de huizen en molens van de Zaanse Schans, de fraaie koopmanshuizen en langs een stukje industriële bedrijvigheid aan de 

oevers van de Zaan. Tijdens de rondvaart wordt u ook nog een consumptie aangeboden. 

 

De kosten voor deelname bedragen € 56,- p.p., alles inbegrepen. 

Betaling vóór 9 mei op rekening: NL 91 RABO 0342 7025 21 van de HVB onder vermelding van ‘excursie’. 
 

U kunt zich opgeven vanaf maandag 25 april vanaf 9.00 uur bij Alie Verhoef, tel. 0184 – 641629.  

Specifieke dieetwensen, s.v.p. bij de opgave doorgeven. Snelle opgave is gewenst, want vol is vol. 
  

De excursiecommissie: Alie Verhoef en Rien Brandwijk 

Het programma ziet er als volgt uit: 

  8.30 uur Vertrek per bus bij de voormalige Rabobank te Molenaarsgraaf 

  9.45 uur Koffie met gebak in de Schanszaal van het Zaans Museum 

10.30 uur Bezoek Zaans Museum en het Verkade Paviljoen 

12.15 uur Lunch in restaurant De Hoop op ‘d Swarte Walvis hartje Zaanse Schans 

13.30 uur Wandeling over de Zaanse Schans o.l.v. gidsen 

15.00 uur Rondvaart over de Zaan met gebruik van consumptie 

16.15 uur Vertrek uit Zaandam 

17.30 uur Aankomst Molenaarsgraaf 

Omgeving Zaanse Schans  



Activiteiten in Historisch Museum Het Voorhuis  

Gratis koffie  
in Het Voorhuis 

tijdens de hele 

museumweek 

Museumweek 16 tot en met 23 april 2016 
Zaterdag 16 april open van 10.00 tot 16.30 uur en brocante verkoop in de marktkraam. 

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

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

Naast de mooie tentoonstelling bekijken, zijn in deze week vrijwilligers aan het werk, elke dag komt 

een ander facet van museum of vereniging aan bod.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Veranderingen in het programma worden op de website www.binnenwaard.nl gemeld. 

 16 april - 10 uur 

start verkoop 

brocante 

 
 

 

 

Er zijn weer 

veel spulletjes 

te koop. 

Terugblik tentoonstelling INSLAG 
Onder veel belangstelling werd 5 maart de tentoonstelling INSLAG geopend door Elganan Jelsma. Zij 

hield een korte inleiding: ‘De tentoonstelling laat een herkenbaar stukje cultureel erfgoed zien. Weven 

is een ambacht dat bijna niet meer wordt toegepast. Op basisscholen wordt geen handwerken meer 

gegeven. Het eenvoudig iets moois maken met je handen is iets dat verdwijnt. Mensen laten zien dat 

met afvalproducten nog iets moois te maken valt, maakt ze bewust van het gebruik van materiaal. De 

kunstwerken geven een nieuwe kijk op materiaal en op kunst, omdat een stukje traditie, een oude 

weeftechniek wordt omgezet naar een nieuw object.’ Ook is er speciaal een leuk, educatief weefkwartet 

uitgegeven. Daarnaast is er informatie over de weefgeschiedenis en het ambacht weven. Tot besluit 

droeg Gerard Beentjes zijn gedicht Ode aan de pompdoek voor. Onder het genot van een hapje, een 

drankje en een broodje werd er nog lang nagepraat. De kunstenaars gaven tekst en uitleg over hun 

kunstwerken. De locatie en de kunstobjecten gaan heel goed samen. Het was een feestelijke dag.  

 

Volgende tentoonstelling NAAR SCHOOL, oproep materialen 
De tentoonstelling NAAR SCHOOL, van 4 tot 12 jaar, gaat 4 juni van start en loopt tot en met 17 september 2016. De ten-

toonstelling geeft een beeld van het vroegere onderwijs in de dorpen van ons werkgebied. Te zien is o.a. oud lesmateriaal en 

gebruiksvoorwerpen, landkaarten en schoolplaten, leesplankjes, de lei met griffel en griffeldoos, inktlappen et cetera.  

Er wordt veel aandacht besteed aan schoolfoto’s van toen en nu, foto’s van schoolreisjes en schoolgebouwen. Diverse scholen 

hebben hun medewerking toegezegd. Wat we nog missen is een groot telraam en de grote leesplank van aap, noot, mies. Als u 

het telraam en/of de leesplank in bruikleen wilt geven voor deze tentoonstelling dan kunt u contact opnemen met de exposi-

tiecommissie van museum Het Voorhuis: c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of via tel. 0184-641293.   

 Kortavond over HONING, 17 mei 2016, Het Voorhuis, 19.30 uur koffie klaar, aanvang 20.00 uur, einde 21.30 uur 

Adrie Kok, de tuinman van de moestuin bij het museum, is ook een enthousiast imker en honingmaker. 

Hij zal deze interessante Kortavond wat vertellen over hoe de bijen honing produceren. Hij brengt di-

verse materialen mee. Aan de hand van beeldmateriaal laat hij ons de werkwijze in de bijenstal zien. 

Kosten voor deze avond bedragen: leden € 5,- , niet-leden €7,-, scholieren en studenten € 3,-. Dit is 

inclusief koffie/thee en een Kortavondborreltje/fris. De avond is interessant voor jong en oud! 

De plaatsen zijn beperkt, aanmelden is noodzakelijk, dit kan tot 10 mei via het secretariaat: telefoon 

0184-422749 of via e-mail: info@binnenwaard.nl 

 

                   

 Historisch Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland aan het Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf. 

                    Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. Gratis parkeren. 

                    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 
7 en 14 april Workshop Biscornu Borduren onder leiding van Annely Vos, inlichtingen 0184-641293 

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

19 -23 april Het Voorhuis elke middag open 

17 mei Kortavond in Het Voorhuis over Honing 

21 mei Excursie Zaanse Schans 

18 april Centraal staat het Knipselarchief van de vereniging en van enkele dorpen. 

U kunt kijken of meedoen! 

20 april Koperpoetsmiddag: koperpoetsen, hoe deed u dat? U kunt meepoet-

sen aan ons koper of uw eigen meegebrachte koper poetsen.  

Kent u de trucjes om verweerd koper te laten glimmen? 

21 april Op deze middag is de textielwerkgroep aan het werk met beoordelen en 

registreren van de uitgebreide kledingcollectie. 

22 april Werken aan het Foto- en Filmarchief. 
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