
Van het bestuur              Jan Boele, voorzitter 
 

Het bestuur van de Stichting Publicaties Binnenwaard heeft besloten om het restant van de voorraad Bles-

kensgraaf in oorlogstijd tegen een gereduceerd tarief aan te bieden. U betaalt slecht € 7,50 voor een 

exemplaar in plaats van € 15,90. Dit heeft te maken met de expositie Bezet – Bevrijd die nog tot en 

met 30 mei 2015 in Het Voorhuis is te zien. Weest u er snel bij want de voorraad is beperkt! 
 

Twee jaar geleden heeft de stichting Samen met een Doel uitgegeven, een publicatie waarin het huidige 

en verdwenen verenigingsleven van alle dorpen van de voormalige gemeente Graafstroom uitvoerig is 

beschreven. Van dit boek met ruim 270 pagina’s hebben we op dit moment nog een voorraad die we u tegen de 

prijs van € 10,00 per exemplaar kunnen aanbieden. Het boek is voorzien van honderden foto’s waarop veel mensen uit 

onze streek staan afgebeeld. Zij hebben allen een binding met het rijke verenigingsleven in ons gebied. 

De beide boeken zijn tijdens openingstijden van Het Voorhuis verkrijgbaar en ook op de braderie in Bleskensgraaf op 

zaterdag 9 mei 2015. Het zijn mooie cadeaus voor Moeder- of Vaderdag! 
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Agenda voorjaar 2015 

18 april Museumweekend en brocantekraam, gratis entree Het Voorhuis 

21 april Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis 

5 mei  Bevrijdingsdag, Het Voorhuis open van 10.00 tot 16.30 uur 

19 mei Dinsdagmiddagopenstelling Het Voorhuis 

30 mei  Voorjaarsexcursie: nadere informatie in volgende nieuwsbrief 

  6 juni  -  19 september  Expositie Handwerken als Hobby , nadere informatie volgt 

16 juni  Dinsdagmiddag openstelling  

Andere verkoopadressen   
Bleskensgraaf:  Museum Het Voorhuis - Koekoekspad 1  Winkel De Buert in de Lindenstraat  

Brandwijk:  Brandpunt Optiek - Brandwijksedijk 15b  Harm Jan van Rees - Kamperfoelie 5 

Goudriaan:  Jansje Vonk - Zuidzijde 119  Lia Beijer  - Van Gentstraat 35 

Molenaarsgraaf:  Wout van der Wal in winkelcentrum De Molenwaard  Corrie Vink - Molenhoek 3 
Ottoland:  Sijmen Tukker - A 110   

Oud-Alblas:  Elly Jongeneel - Prins Willem Alexanderstraat 7  

Wijngaarden:  Karin Oskam - Oosteinde 43  

 

Op 18 april start de landelijk museumweek. Museum Het Voorhuis is deze dag 

gratis toegankelijk. Overal in het land worden activiteiten georganiseerd, 

ook bij ons museum. Naast Het Voorhuis staat de reeds bekende brocantekraam 

opgesteld, een heuse Winkel van Sinkel, waar u gezellig kunt snuffelen. Het zijn 

artikelen die al in diverse variaties in ons depot aanwezig zijn. Verkoop van 

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

voorwerpen speciaal voor dit doel aan de vereniging gegeven. Een kleine indruk 

van de artikelen: kleine spulletjes zoals potten en pannen, serviesgoed, bussen-

blikken. En grotere: een houten opbergkist, trapnaaimachine, naaibox, spinnen-

wiel en een mooie teakhouten kuip (te vullen met bijvoorbeeld een kleine 

boom). De opbrengst komt geheel ten goede aan het museum.  

Dus: Kom even langs en vergeet het museum niet. Daar is de tentoonstelling 

Bezet-Bevrijd te zien, die al erg veel kleine en grote bezoekers getrokken heeft. 

Voorjaarsexcursie 

zie andere zijde 

Brocanteverkoop 18 april bij Het Voorhuis van 10.00 uur– 16.00 uur    Joke Karelse-de Jong 



Voorjaarsexcursie naar de Zaanse Schans 
met bezoek aan het Zaans Museum met Verkade Paviljoen  

en rondvaart over de Zaan 

zaterdag 30 mei 2015 
 

Ons reisdoel voor deze dag is de Zaanse Schans, een woon-werkbuurt anno 1850, gelegen aan rivier de Zaan. Een prach-

tig 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 choco-

lade 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. 
 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

 
 

De kosten voor deelname bedragen € 54,- p.p., alles inbegrepen. 

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

U kunt zich opgeven dinsdag 28 april vanaf 9.00 uur bij Alie Verhoef, tel. 0184 – 641629. 

Snelle opgave is gewenst, want vol is vol. 
 

Specifieke dieetwensen, s.v.p. bij de opgave doorgeven. 
 

De excursiecommissie: Alie Verhoef, Johan van Ferneij en Rien Brandwijk. 

  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 

 

Voortbordurend op het grote succes van de handwerktentoonstelling van 2012 organiseert de Historische Vereniging 

Binnenwaard opnieuw een expositie van handwerken in Historisch Museum Het Voorhuis aan het Koekoekspad in Bles-

kensgraaf. De tentoonstelling Handwerken als Hobby is te zien van 6 juni tot en met 19 september 2015. Tijdens de 

openstellingen wordt de naaldkunst gedemonstreerd. 
 

Te zien zijn onder andere merklappen, levenslappen en handwerk in diverse technieken van leden van handwerkvereni-

ging MERKWAARDIG en cursisten van Afke Wullink en vele anderen. Velen hebben in deze drukke tijd behoefte aan 

een hobby die rust en ontspanning geeft. Ze ontwerpen en maken de mooiste creaties.  
 

 

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

Entree 2 euro. Leden Historische Vereniging Binnenwaard 1 euro. 

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 

Volgende tentoonstelling HANDWERKEN ALS HOBBY 6 juni - 19 september   Corrie Vink-Versteeg 
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