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In deze eerste nieuwsbrief van 2015 nemen we u mee naar een aantal activiteiten voor de komende periode. Onze expo-

sitie Kleurrijk Emaille loopt nog door tot en met zaterdag 28 februari 2015. Wilt u de bijzondere collectie van Dio Klop 

nog zien, wees er dan snel bij. 

Vanaf zaterdag 7 maart 2015 staat Het Voorhuis geheel in het teken van een expositie over de Tweede Wereldoorlog. 

Dit ter gelegenheid van het moment dat de bevrijding zeventig jaar geleden plaatsvond. 

We waren volledig verrast dat de DVD met twee oude films van Oud-Alblas met tekstboekje en een opname van mu-

ziekgroep De Klaprozen zo snel uitverkocht was. We hebben echter nog 100 exemplaren kunnen bijmaken. Indien u al 

een exemplaar besteld heeft, is deze zeer waarschijnlijk al bij u bezorgd. We hebben nog een aantal DVD’s voor u be-

schikbaar voor de prijs van € 12,50. Bestellen kan dus nog steeds. 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een bijzondere lezing  
 

 Kom vanavond met verhalen… 

 

op donderdag 19 februari in De Spil, te Bleskensgraaf, aanvang: 20.00 uur 
 

Spreker is rabbijn Lody B. van de Kamp (BEd.). 

De heer Van de Kamp publiceert regelmatig in landelijke en lokale dag- en weekbladen. 

Ook geeft hij regelmatig spreekbeurten over Israël en het Jodendom. Hij heeft verschil-

lende boeken op zijn naam staan: Blijf daar, kom niet (2006), Oorlogstranen (2008), 

Alleen (2010) en Dagboek van een verdoofd rabbijn: over de commotie rond ritueel 

slachten (2011). De grootouders en veel andere familieleden van Van de Kamp kwamen 

in de Tweede Wereldoorlog om in verschillende concentratiekampen.  

De Holocaust is één van de belangrijkste gebeurtenissen van de twintigste eeuw, maar 

ook van de geschiedenis van de mensheid. Nooit eerder was er het plan om niet alleen 

een heel volk uit te roeien, maar ook de cultuur en de geschiedenis van dat volk. Dit mag 

nooit vergeten worden! Zowel op literair als op geschiedkundig terrein blijven er boeken 

verschijnen over deze massavernietiging. Inmiddels is het alweer 73 jaar geleden dat op 

de Wannseeconferentie er ‘een definitieve oplossing voor het Jodenprobleem’ werd ge-

vonden. Wij weten nu wat die ‘oplossing’ inhield: de gruwelijke moord op zes miljoen 

Joden.  
 

Rabbijn Van de Kamp zal ons vertellen over zijn boeken, de verhalen waarin hij een 

monument opricht voor de slachtoffers van de Holocaust. 

Het bestuur hoopt u op 19 februari te mogen begroeten.  
 

Entree:  

leden Historische Vereniging Binnenwaard gratis; ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij beta-

len € 2,00.  

De lezing is ook voor jongeren zeer interessant: scholieren en studenten gratis toegang. 

Caroline Kok-Goedee, secretaris 

21 maart 2015  -  Themadag J.W. Ooms en andere schrijvers van streekromans 

Op de avond is een boekenta-

fel aanwezig met verschillen-

de boeken van de hand van 

rabbijn Van de Kamp. 

Samenvatting programma  

-Nieuwe expositie schilderijen, tekeningen en aquarellen  

  van Ooms in de Oomskamer 

-Boeken ruilen, ver– of kopen van enkele streekschrijvers 

-Tegen de speciale prijs van € 12,50 is verkrijgbaar: 

 J.W. Ooms. Een biografie 

-Om 11.00 uur en om 13.30 uur een lezing over het leven 

  en werk van J.W. Ooms door Jan Boele 
 

Uitgebreide  informatie op: www.jwooms.nl 

 De J.W. Ooms Stichting organiseert in samenwerking met de 

Historische Vereniging Binnenwaard een dag waarop het leven 

en werk van streekschrijver J.W. Ooms centraal staat. Ook an-

dere streekschrijvers komen aan bod. Het belooft net als vorig 

jaar, een bijzondere dag te worden met een mooi programma. 

U bent welkom op 21 maart 2015 in Historisch Museum  

Het Voorhuis van 10.00 tot 16.30 uur  
 

De entree is gratis en bovendien krijgt u een kop koffie of thee. 



Toeristische gids Den Hâneker 
 

De nieuwe toeristische gids 2015 is verschenen. De gids is samengesteld door Den Hâneker en 

de VVV Zuid-Holland Zuid. Deze zeer informatieve gids bevat alle instanties en evenementen 

die zich in ons mooie gebied met recreatie en toerisme bezighouden. Bovendien is een over-

zicht van restaurants, overnachtingsmogelijkheden en arrangementen opgenomen. De gids is 

gratis te verkrijgen onder andere in museum Het Voorhuis. Dit kan tijdens de openingstijden 

van het museum.  

Kennismakingsavond archeologie 
 

De AWN Lek- en Merwestreek organiseert maandag 9 maart 2015 een kennismakingsavond archeolo-

gie die daarna mogelijk voortgezet wordt in een basiscursus archeologie. Op de kennismakingsavond 

geven we een introductie op de archeologie van onze streek en welke onderwerpen in een basiscursus 

archeologie aan bod zullen komen.  

De avond is bedoeld voor belangstellenden, zoals leden van historische verenigingen en ambtenaren die in hun werk met 

de streekarcheologie te maken krijgen. Aan het eind van de kennismakingsavond peilen we de behoefte voor een volle-

dige basiscursus archeologie (zowel theorie als practica) en welke accenten we daarin zouden kunnen aanbrengen. De 

cursus zou na de zomer van start zou kunnen gaan. De kennismakingsavond is oriënterend en gratis, aanvang 20.00 uur.  
 

Aanmelden bij de secretaris van de afdeling:  Cor Westra,  

       email: corguzzi@yahoo.com   

       of tel 078-6350184 of 06-44698539 (bij voorkeur ‘s avonds) 
 

De avond wordt gehouden in de werkruimte van de AWN in: 

CS gebouw, lokaal 48 

Eulerlaan 47-51 

3328 KS Dordrecht.  

De toegang van het CS-gebouw is via de achterzijde. 

Tentoonstelling Bezet - Bevrijd  van 7 maart  - 30 mei 2015   Corrie Vink-Versteeg 
 

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat ons land werd bevrijd. Naar aanleiding hiervan 

gaat in Historisch Museum Het Voorhuis zaterdag 7 maart de tentoonstelling Bezet – 

Bevrijd van start. Bijzonder is dat deze tentoonstelling is samengesteld uit voorwerpen 

die afkomstig zijn van onze leden en inwoners uit de regio. Voorwerpen en foto’s die 

ons herinneren aan de vijf bange jaren van oorlog en aan de bevrijding. Elk met een 

eigen verhaal. Ter inzage zijn boeken over de Tweede Wereldoorlog, mappen met in-

formatie over neergestorte vliegtuigen in Bleskengraaf, Goudriaan en Molenaarsgraaf, 

de Centrale Keuken in Bleskensgraaf en een fotoboek gemaakt door een onderduiker 

tijdens zijn verblijf op een boerderij. 

Ook is er een foto expositie te zien van het bombardement van Bleskensgraaf, het 

meest aangrijpende van wat er tijdens de oorlog in onze dorpen is gebeurd. De hele oude dorpskern werd verwoest.  
 

 

 

Aanbieding: Gedurende de expositie is het boek Bleskensgraaf in Oorlogstijd verkrijgbaar voor €7,50 (normaal €15,90) 
 

 

Historisch Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerder ij Gijbeland, Koekoekspad 1 te Bleskensgraaf. Toegangspr ijs is 2 

euro. Leden van de Historische Vereniging Binnenwaard betalen 1 euro. Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding gratis. 
Openingstijden: iedere zaterdag en derde dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur . 

Groepen ook op andere tijden op afspraak: telefoon 0184-422749 b.g.g. 0184-641629. 

E-mail: secretariaat@binnenwaard.nl, internet: www.binnenwaard.nl, facebook: museum het voorhuis 

 

Agenda voorjaar  2015 

17 februari Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis 

19 februari   Lezing ‘Kom vanavond met verhalen…’ met rabbijn Lody B. van de Kamp in De Spil in-

loop19.30 uur, aanvang 20.00 uur 
28 februari  Laatste dag expositie Kleurrijk Emaille in Het Voorhuis 

7 maart Nieuwe Expositie  Bezet  -  Bevrijd  in Het Voorhuis 

17 maart Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis 

19 maart Algemene ledenvergadering en lezing in De Spil  —LET OP— aanvang 19.30 uur 

21 maart Oomsdag in Het Voorhuis van10.00 tot 16.30 uur  

onbekend Workshop Paaseieren breien, nadere gegevens volgen 

De werkruimte is ook bereikbaar met buslijn 7 (vanaf 

halte Octant 200 meter terug lopen).  

 

Op de avond zelf zal de werkruimte bereikbaar zijn via 

tel 06 44698539 of 06 19886689 
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