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Van het bestuur            Jan Boele, voorzitter 

 

U bent gewend om elk jaar een viertal kwartaalbladen van ons te ontvangen. Dit 

jaar zullen dat er drie zijn. We voegen de bladen van juni en september samen. U 

ontvangt nu een speciale editie die is geschreven door Harm Jan van Rees. Het 

betreft een onderzoek onder de titel De Alblasserwaard in 1514, als opmaat naar de vroegmoderne 

tijd. Met dit bijzondere themanummer neemt de auteur ons mee terug naar de samenleving in de Alblasserwaard 

van vijfhonderd jaar geleden. Wij zijn er trots op dit nummer u te mogen presenteren! 
 

De jaarlijkse Museumdag, dit jaar op zaterdag 5 april, was een gewel-

dig succes. Maar liefst 180 bezoekers kwamen naar Het Voorhuis. De 

Archeologische Werkgemeenschap Nederland, kinderkoor de Win-

gerdknopjes, de EHBO afdeling Bleskensgraaf, Graafstrooms Fanfare 

en damvereniging De Kroonschijf waren aanwezig met tal van activi-

teiten. Onze vereniging presenteerde zich met een brocantekraam. Die 

dag was tevens de laatste dag van de expositie over het verenigingsle-

ven in Graafstroom.  

 

De leden van de expositiecommissie hebben kans gezien om ook nu 

weer een tweetal nieuwe tentoonstellingen in te richten. Tot en met 13 

september bent u welkom om te genieten van de expositie Knippen en 

Naaien. Het betreft een prachtige collectie oude proefmodellen van 

papier en stof van diverse naaiopleidingen.  

De andere expositie is Natuurlijk Alblasserwaard van kunstschilder 

Cees Hasman. Vanuit zijn woning kijkt hij uit op de wereldberoemde 

molens van Kinderdijk, die op de Wereld-erfgoedlijst staan. Vanaf het 

begin van zijn schildersloopbaan is zijn passie voor de natuur terug te 

vinden in zijn werk. Niet alleen de natuur in Nederland, maar vooral 

ook die van Scandinavië. Zijn werk bevindt zich inmiddels in veel par-

ticuliere collecties. Niet alleen in Nederland maar ook in België, Duits-

land, Engeland, Frankrijk, Scandinavië en de Verenigde Staten. Het 

Voorhuis is uw bezoek dan ook meer dan waard! 
 

Op vrijdag 23 mei 2014 hebben we met de leerlingen van de School 

met de Bijbel en van de Kiezel en de Kei te Bleskensgraaf de jaarlijkse 

herdenking bij het oorlogsmonument bij Boerderij Gijbeland gehou-

den. Samen met burgemeester Van der Borg legden ze een krans en  

droegen ze teksten en gedichten voor. Dit alles onder toeziend oog van 

een vertegenwoordiging van de Bond van Wapenbroeders. Het was 

indrukwekkend!  
 

Op zaterdag 24 mei 2014 bezochten we met een grote groep de binnen-

stad van Dordrecht met als hoogtepunt de kunstcollectie van koning 

Willem II in het Dordrechts Museum.  
 

De uitnodiging voor de dagexcursie op 30 augustus staat elders in deze 

nieuwsbief. 
 

Op zaterdag 13 september 2014 is het Open Monumentendag. De voorbereidingen zijn in volle gang. We combi-

neren deze dag met de open dag van Boerderij Gijbeland die vanaf dit jaar onder de naam Boerderijdag gehou-

den zal worden. Het thema van dit jaar is Op Reis. We hebben een rijk gevarieerd programma voor u met onder 

andere vele oude vervoersmiddelen, een groots opgezette markt met streekproducten, schaapherder Huug Ha-

goort zal een demonstratie schapen drijven verzorgen, kok Martijn Singewald zal weer bijzondere hapjes klaar-

Foto’s vanaf boven: 

De Wingerdknopjes bij het museum. 
 

Papieren kledingmodellen op de expositie. 
 

Bezoek aan tentoonstelling over de kunst-

collectie van koning Willem II. 



maken van streekproducten, enzovoort. Houdt u de regionale pers in de gaten.  
 

Mocht u zich de komende zomermaanden willen verdiepen in de Visie Beeldkwaliteit Alblasserwaard-Vijfhee-

renlanden, een uitgave van het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, dan ligt er een gratis exem-

plaar voor u in Het Voorhuis gereed. Dit document geeft een handreiking hoe nieuwe ontwikkelingen in onze 

streek heel goed kunnen aansluiten bij het karakter van de streek.  
 

Wij bieden u, zoals u verder kunt lezen in deze nieuwsbrief, weer een gevarieerd programma. Ook in september 

zult u weer een nieuwsbrief van ons ontvangen.  

In memoriam 
 

Op 23 mei werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van ons oud-bestuurslid de heer Janus Hak uit 

Bleskensgraaf. Hij was van 1991 tot het jaar 2000 bestuurslid. De heer Hak heeft zich bijzonder ingezet voor 

onze vereniging. Wij kennen hem als een man met humor en iemand met grote belangstelling voor de plaatselij-

ke geschiedenis. Onze deelneming gaat uit naar zijn familie. 

Opening expositie Natuurlijk Alblasserwaard 
 

Onder grote belangstelling opende wethouder Kees Boender op 3 mei 

2014 de expositie van schilderijen en tekeningen van kunstschilder en illu-

strator Cees Hasman uit Nieuw-Lekkerland. Cees Hasman (Alblasserdam 

1951) woont en werkt al zijn hele leven in het Groene Hart. Hasman ver-

diept zich in de technieken van de oude meesters en werkt op linnen en 

paneel in olie- en acrylverf. Hij maakt ook aquarellen en pentekeningen. 

Zijn schilderijen zijn voorzien van een door hem ontworpen lijst, gemaakt 

door een bevriend meubelmaker. De geëxposeerde werken geven een 

beeld van de schoonheid van onze streek.  

Voor meer informatie www.ceeshasman.com 
 

Tot en met zaterdag 13 september 2014 is de expositie te bezichtigen in 

het museum Het Voorhuis dat is gevestigd in Boerderij Gijbeland aan het 

Koekoekspad te Bleskensgraaf.  

Het museum is elke zaterdag en de derde dinsdag van de maand van 14.00 

tot 16.30 uur geopend. Groepen na afspraak ook welkom op andere dagen, 

tel. 0184-422749 b.g.g. 0184-641629,  

e-mail secretariaat@binnenwaard.nl     www.binnenwaard.nl  

 

Kennismaking nieuw bestuurslid  
 

Bob de Vries, geboren en getogen in Goudriaan, heeft na het behalen van 

het diploma edelmetaal bewerken een opleiding elektrotechniek gevolgd. Is 

vervolgens als boekdrukker aan het werk te gaan, waarbij ook nog het oude 

ambacht van handzetter is uitgeoefend. Later nog een aantal jaren in de mo-

delbouwbranche actief om daarna als constructeur/tekenaar bij TNO te gaan 

werken. Momenteel werkzaam als productontwikkelaar van elektromechani-

sche systemen voor de transportsector en de jachtbouw. Daarnaast actief als 

restaurateur van scheepsmodellen en historische mechanica zoals kassa’s.  

Tijdens het 750-jarig bestaan van Goudriaan in 2010 samen met Jansje Vonk, Lia Beijer en Rie Drinkwaard ver-

schillende projecten in samenwerking met de HVB gerealiseerd. Mogelijk dat regelmatige contacten met ver-

schillende commissies resulteerde tot het verzoek om toe te treden tot het bestuur. Inmiddels enkele bestuursver-

gaderingen meegemaakt en begint zich al een beetje thuis te voelen. Dat de HVB meer is dan alleen het voor-

huis van een boerderij is inmiddels wel duidelijk geworden.  

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


Contributie 2014               Ellen de Winter- van der Poel, penningmeester 
 

Bij het 1e kwartaalblad heeft u een Iban-acceptgiro ontvangen, waarop uw contributiebedrag, een uniek beta-

lingskenmerk en ons Iban rekeningnummer zijn vermeld. Inmiddels hebben heel veel leden hun contributie 

reeds betaald: wij danken u daarvoor.  

 

Wij verzoeken u vriendelijk – indien u uw contributie nog niet hebt voldaan - de contributie over het lopende 

jaar 2014 te voldoen voor 1 juli 2014. Indien u bij de betaling geen gebruik maakt van de Iban-acceptgiro ver-

meldt u dan bij uw betaling het unieke betalingskenmerk? Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking. 

Kunstwerk met veeneiken  
 

In het kader van het project Alblasserpoort is op initiatief van de 

archeologische vereniging AWN Lek– en Merwestreek een 

kunstwerk gemaakt van prehistorische veeneiken die bij het 

graafwerk voor het gascompressorstation in de polder Wijngaar-

den tevoorschijn zijn gekomen.  

 

Wandelaars op het Graaf Florispad worden op die manier be-

wust gemaakt van de ontstaansgeschiedenis van de Alblasser-

waard. Deze bomen maken deel uit van het Hollandveen dat in 

de centrale Alblasserwaard gemiddeld 3,5 meter dik is. De bo-

men dateren daarmee globaal uit de periode 3000 voor Chr. tot 

aan het begin van de jaartelling. Normaliter worden deze bomen 

afgevoerd, maar met dit project krijgen ze een belangrijke edu-

catieve waarde.  

 

De bomen zijn gevonden bij de onderste pijl, het kunstwerk 

staat bij de bovenste pijl op het recreatieterrein Oud-Alblas (het 

kippenbos). 

 

Leuk om van de zomer ter plekke eens te gaan kijken. 

Om over na te denken: 
     Waar was jij 

     Toen wij 

     In de tijden tussen Memphis en Augustus 

     De hemel lof toezwaaiden ? 

. 

Mutaties                  Caroline Kok-Goedee, secretaris 
 

Ons bereikte het droevige bericht van overlijden van de heer A. van den Heuvel uit Amersfoort, de heer T.D. 

Mostert uit Bleskensgraaf en de heer A. Hak uit Bleskensgraaf.   

 

Nieuwe leden:  

0008 W. de Koning, Papendrecht   0015 A. van den Bergh, Bleskensgraaf  

0057 C. Hasman, Nieuw-Lekkerland   0115 T. Meerkerk, Bleskensgraaf 

0417 D. Korevaar, Bleskensgraaf   0427 W. Pellikaan-v.d. Heuvel, Molenaarsgraaf 

0720 N. Verburg, Ottoland    0730 Familie Meerkerk, Bleskensgraaf  

0746 A.P. van de Kraats, Bleskensgraaf  0758 J. Stoel, Molenaarsgraaf    

 

Per 20 mei 2014 staan 856 leden ingeschreven.   



 

Zomerexcursie naar Historisch Lier (België)  

zaterdag 30 augustus 2014 
 

Ons reisdoel voor deze dag brengt ons in België, naar de historische stad Lier in de provincie Antwerpen. Deze 

pittoreske oude stad kreeg al in 1212 stadsrechten. De sfeervolle historische binnenstad herinnert aan een rijk 

verleden en heeft veel moois te bieden. De prachtige Grote Markt met het stadhuis en belfort, de gotische Sint-

Gummaruskerk, het serene begijnhof uit de 13e eeuw en niet te vergeten de Zimmertoren met de indrukwekken-

de jubelklok maken een bezoek aan Lier zeer de moeite waard. Het belfort en het begijnhof behoren zelfs tot 

het Unesco Werelderfgoed. De Binnennete waarop we ’s middags een rondvaart maken, geeft de stad nog een 

extra dimensie.  

 

Geef u op en ervaar zelf de bourgondische sfeer van deze typisch Belgische stad. 

 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

 

 
 

De kosten voor deelname bedragen € 59,- p.p. all in.  

 

U kunt zich opgeven vanaf maandag 14 juli 9.00 uur bij Alie Verhoef tel. 0184 – 641629. 

Snelle opgave is gewenst, want vol is vol. 

 

Betaling vóór 16 augustus op rekening: NL 91 RABO 0342 7025 21 onder vermelding ‘excursie’ 

 

Als er specifieke dieetwensen zijn, wilt u deze dan bij uw opgave vermelden. 

 

De excursiecommissie:  

Alie Verhoef - den Boer, Johan van Ferneij en Rien Brandwijk 

  7.30 uur Vertrek per touringcar bij de voormalige Rabobank in Molenaarsgraaf 

  9.15 uur Ontvangst met koffie en Liers Vlaaike op de Grote Markt in Lier 

10.00 uur Stadswandeling o.l.v. gidsen met bezoek aan Begijnhof en Zimmertoren 

12.00 uur Warme lunch in restaurant Hof van Aragon 

14.00 uur Rondleiding door Sint-Gummaruskerk (14e eeuw) 

15.00 uur Rondvaart in oude palingschuiten op de Binnennete 

15.45 uur Uurtje vrijaf om te shoppen (pralinekes, kant, …) of een terrasje te pikken. 

17.00 uur Vertrek uit Lier 

18.30 uur Aankomst in Molenaarsgraaf 

Agenda 

 
12 april – 13 sept.  Expositie Knippen en naaien 

  3 mei – 13 sept.  Expositie Natuurlijk Alblasserwaard 

17 juni   Het Voorhuis open, inzage fotoboeken en knipselmappen Goudriaan  

15 juli   Het Voorhuis open  

19 augustus   Het Voorhuis open 

30 augustus   Excursie naar Lier in België 

13 september   Monumentendag, Het Voorhuis open van 10.00 tot 16.30 uur 

  Boerderijdag bij Boerderij Gijbeland 


