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Van het bestuur                                   Jan Boele, voorzitter 

De maand mei was een bruisende maand voor onze vereniging. Veel schoolkinderen bezochten de expositie Bezet – 

Bevrijd; er waren veel groepen en individuele bezoekers in Het Voorhuis; 5 mei was het museum gratis te bezichtigen, 

er waren 170 bezoekers, een top dag; in Wijngaarden en Bleskensgraaf stonden we op de markten; er waren fietstochten 

met een stempelpost bij ons museum; op 29 mei was de jaarlijkse herdenking bij ons oorlogsmonument. Velen hebben 

zich ingezet om dit te organiseren. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers. 

Ook de komende maand staan er weer veel activiteiten  op stapel waarbij u zeer welkom bent. 

 

adressticker 

 

Datum 1. Woensdag 22 juli 2015, kaart borduren. Een heel persoonlijke groet! 

2. Donderdag 20 augustus 2015, theezakje borduren. Een gift op een bijzondere manier  

Tijd Inloop vanaf 9.00 uur, workshop van 9.30-12.00 uur 

Plaats Historisch Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf 
Kosten € 10,- per workshop inclusief borduurstof, 3 consumpties en bezichtiging expositie.  

Contant afrekenen s.v.p.   
Aanmelden De plaatsen zijn beperkt, aanmelden is noodzakelijk. Graag vóór 11 juli 2015 bij de secre- 

taris van de Historische Vereniging Binnenwaard, tel. 0184-422749, b.g.g. 0184-641293  

of via e-mail secretariaat@binnenwaard.nl  

Verzoek Naaigerei, o.a. diverse borduurnaalden, potlood, gum en borduurgaren meebrengen. 

Activiteiten in museum Het Voorhuis

Tentoonstelling Handwerken als Hobby van 6 juni tot en met 19 september 2015 - met demonstraties 
Voortbordurend op het grote succes van de handwerktentoonstelling in 2012 organiseert de Historische Vereniging Bin-

nenwaard met medewerking van de dames Ria de Bruin, Jasperien Elenbaas en Ada Kool een expositie van prachtige 

nieuwe handwerken in Historisch Museum Het Voorhuis aan het Koekoekspad in Bleskensgraaf. Te zien zijn onder 

andere merklappen, levenslappen en handwerk in diverse technieken van leden van handwerkvereniging MerkWaardig 

en cursisten van Afke Wullink en vele anderen. Tijdens de openstellingen wordt het borduren gedemonstreerd. 

Lezing Van Merken tot Levenslap op woensdag 24 juni 2015 
Aansluitend op de expositie Handwerken als Hobby verzorgt mevrouw Afke Wullink uit Heerde op woensdag 24 juni 

2015 in Historisch Museum Het Voorhuis een Power Pointpresentatie. Het onderwerp is Van Merken tot Levenslap. 

Met haar naaldkunst heeft Afke Wullink de huidige merklap een eigentijdse uitstraling gegeven. Naast de gebruikelijke 

kruissteken begon ze met andere steken en maakte haar werk persoonlijker door zelf patronen te ontwerpen en te bordu-

ren. Na verloop van tijd kreeg Afke steeds meer oog voor de totale vormgeving en het contrast tussen de kleuren. Haar 

merklappen zijn een soort schilderijen. Naast de merklappen die ze zelf maakt, leert ze haar cursisten hoe een merklap 

in een geheel eigen stijl moet worden geborduurd. De leerlingen schrijven iets op over zichzelf: wat is belangrijk in hun 

leven, wat zijn de hobby’s, wat is hun dierbaar. Vervolgens zoeken ze daar ontwerpen, beelden, liedjes en gedichten bij 

die met verschillende technieken op het doek worden geborduurd. Zo wordt met naald en draad het leven van de cursis-

ten vastgelegd. De merklap is een levenslap geworden.   
 

 

Twee workshops borduren  
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Historisch Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerder ij Gijbeland aan het Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf. 

Openingstijden: iedere zaterdag en derde dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur. 

Groepen zijn op afspraak welkom op andere tijden: telefoon 0184-422749, b.g.g. 0184-641629 of via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl   

internet: www.binnenwaard.nl. facebook: museum het voorhuis 

Secretariaat: Tielmanstraat 14, 2973 AS Molenaarsgraaf 

telefoon 0184-422749 

e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl 

www.binnenwaard.nl 

In combinatie met de tentoonstelling Handwerken als Hobby zijn er twee afzonderlijke 

workshops. Docente is Annely Vos uit Capelle aan den IJssel. U bent van harte welkom! 

Jubileumexcursie  

Zie ommezijde 

Datum   Woensdag 24 juni 2015 

Tijd     Aanvang 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur 

Plaats Historisch Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf 

Kosten € 7,50 inclusief twee consumpties en bezichtiging expositie. Contant afrekenen s.v.p.   

Aanmelden De plaatsen zijn beperkt, aanmelden is noodzakelijk. Graag vóór 20 juni 2015 bij de secretaris van de Historische Ver-

eniging Binnenwaard, tel. 0184-422749 of via e-mail secretariaat@binnenwaard.nl   

Er zijn maximaal 30 plaatsen, meld u snel aan want vol = vol. 

mailto:secretariaat@binnenwaard.nl
mailto:secretariaat@binnenwaard.nl
http://www.binnenwaard.nl


  

Jubileumexcursie naar Gevangenismuseum Veenhuizen en Vesting Bourtange  

zaterdag 29 augustus 2015 

Het is deze zomer 25 jaar geleden dat we onze eerste excursie naar Buren hebben georganiseerd. 

Het leek ons daarom een goede gelegenheid ditmaal een bijzondere excursie met een feestelijk 

tintje te organiseren. Voor deze extra lange excursie (tot tien uur ’s avonds !) hebben we gekozen 

voor een verre trip naar het voor ons minder bekende Noord-Nederland, te weten het prachtige 

Gevangenismuseum in Veenhuizen en de Vesting Bourtange. Deze excursie wordt besloten met 

een diner.  

Onze eerste bestemming is het monumentale Gevangenismuseum in het Drentse gevangenisdorp 

Veenhuizen, waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Na aankomst is het eerst tijd voor koffie met 

gebak. Daarna krijgen we een rondleiding door het voormalige gevangeniscomplex dat in 1823 is 

gebouwd en nu als museum dienst doet. Hier ontdekt u welke straffen er in verschillende perio-

den in zwang waren en hoe een strafinrichting er vroeger uitzag. Aansluitend gebruiken wij de 

lunch in het gevangeniscomplex tussen de tralies.  

Na de lunch vertrekken we naar het bijzondere vestingstadje Bourtange in Oost-Groningen. In de 

jaren zeventig van de vorige eeuw is dit pittoreske stadje, ooit in opdracht van Willem van Oranje 

als verdedigingslinie gebouwd, schitterend gereconstrueerd naar de situatie van 1742 met prachti-

ge vestingwerken en bastions. U heeft hier alle tijd om dit moois zelf te gaan bekijken. Voordat 

we uit Bourtange vertrekken, gebruiken we met elkaar nog een consumptie in café-restaurant ’s 

Lands Huys op het schilderachtige marktplein. Op de terugweg stoppen we nog voor een heerlijk 

driegangendiner als afsluiting van een prachtige dag. 
 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

 
De kosten voor deelname bedragen € 90,- p.p. all in. We zijn ons ervan bewust dat dit een flink 

bedrag is, maar deze bijzondere jubileumexcursie, met lunch én diner, is dit absoluut waard.  
 

U kunt zich opgeven vanaf maandag 22 juni 9.00 uur bij Alie Verhoef-den Boer tel. 018-641629. 

Snelle opgave is gewenst, want vol is vol.  

Als er specifieke dieetwensen zijn, wilt u deze dan bij uw opgave melden? 
 

Betaling vóór 8 augustus op rekening:  NL 91 RABO 0342 7025 21 onder vermelding ‘excursie’. 
 

Tip:  In verband met de lange busrit naar Veenhuizen is het misschien verstandig om zelf iets te 

        drinken voor onderweg mee te nemen. 
 

De excursiecommissie: Alie Verhoef-den Boer en Rien Brandwijk 

  7.30 uur Vertrek per touringcar bij voormalige Rabobank Molenaarsgraaf  (a.u.b. 7.15 uur aanwezig) 

10.00 uur Koffie met gebak in het gevangenismuseum te Veenhuizen 

10.45 uur Rondleiding door het gevangenismuseum o.l.v. gidsen 

12.30 uur Lunch in het gevangenismuseum 

13.45 uur Vertrek uit Veenhuizen 

15.00 uur Aankomst in Bourtange om zelf te gaan ontdekken 

17.00 uur Vertrek uit Bourtange 

18.30 uur Diner 

20.15 uur Vertrek na diner 

22.00 uur Aankomst in Molenaarsgraaf 

 

Zicht op Bourtange vanaf een bastion 

Afbeeldingen hierbo-

ven van 

www.gevangenismus

eum.nl 

Mutaties ledenbestand  

Dit jaar mochten we al 9 nieuwe leden verwelkomen: 

de heer J.P. Lock uit Groot-Ammers 

fam. Grooters-van Veldhuizen uit Oud-Alblas 

mevr. C.H. Erkelens-Vink uit Nieuw-Lekkerland 
 

Het totaal is per 25 mei 2015: 848 leden. 

de heer A. Verhoeff en de heer M. Singewald uit Bleskensgraaf 

de heer D. Hak, de heer C. Ruisbroek, de heer J. Brandwijk en 

de heer G. Donker uit Wijngaarden 


