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De twee vorige nieuwsbrieven in deze vorm zijn bij velen van u goed in de smaak gevallen. We ontvingen mooie reac-

ties en daar zijn we blij mee. Het kostte daarom weinig moeite om te besluiten dat we op deze manier zullen verdergaan: 

een kleurrijke en informatieve nieuwsbrief! Daarnaast blijft u driemaal per jaar De Binnenwaard ontvangen. 

De afgelopen periode stond in het teken van twee bijzondere activiteiten. Eerst was 

er op zaterdag 30 augustus 2014 de zomerexcursie naar de historische binnenstad 

van het Belgische Lier dat al in 1212 stadsrechten kreeg. De stad herinnert aan een 

rijk verleden. We liepen over de prachtige Grote Markt met het stadhuis en de bel-

fort. We wandelden door het serene Begijnhof uit de 13e eeuw, dat tot het Unesco 

Werelderfgoed behoort, en luisterden vol bewondering naar het verhaal over de 

wereldberoemde Zimmertoren met de indrukwekkende jubelklok. Na de voortref-

felijke warme lunch bezochten we de gotische Sint-Gummaruskerk en maakten we 

na een korte regenbui een prachtige rondvaart op de Binnennete. We hebben de 

bourgondische sfeer van deze mooie Belgische stad geproefd! Het is zeker een 

plek om naar terug te gaan. Een foto impressie vindt u op onze website www.binnenwaard.nl.  
 

De Open Monumentendag op zaterdag 13 september 2014 viel dit jaar weer samen 

met de Boerderijdag. Een kleine 800 van de ruim 1000 bezoekers van de activitei-

ten rondom Boerderij Gijbeland bezochten ook Het Voorhuis. De individuele mo-

numenten zijn ook goed bezocht. Het weer is elk jaar weer een belangrijke factor. 

En daarover hebben we helemaal niets te klagen! Veel belangstelling was er voor 

de schaapherder Huug Hagoort, de oude tractoren, de streekproducten, de topkok 

Martin Singewald die gerechten bereidde van deze producten en er was een gezelli-

ge drukte op onze brocantemarkt. Heeft u het gemist? Over twee jaar een nieuwe 

kans! Ook van de Boerderijdag vindt u veel foto’s op onze website 
 

Een blik op de agenda laat zien dat we ook de komende periode veel bijzondere activiteiten voor u in petto hebben. U 

bent steeds van harte welkom! 

Eerste lezing van het winterseizoen 2014-2015       Caroline Kok-Goedee, secretaris 
 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de lezing  
 

De Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden  
 

op donderdagavond 16 oktober 2014 in De Spil, aanvang 20.00 uur  
 

Spreker is de heer drs. A. Kruft, voorzitter van de landelijke  

Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW). 
 

In Nederland wordt de Tweede Wereldoorlog veelal als een op zichzelf 

staande historische gebeurtenis beschouwd. Maar die Tweede Wereldoor-

log stond niet op zichzelf. Het was een direct gevolg van de Eerste We-

reldoorlog. De opkomst van het communisme en fascisme, de financiële 

crises en het aan de macht komen van dictators als Stalin, Mussolini, Hit-

ler en Franco, de daarop volgende Tweede Wereldoorlog met in het zog 

ervan de Holocaust en de Koude Oorlog – dit alles heeft zijn wortels in 

de Eerste Wereldoorlog. 

In deze lezing zal middels een powerpointpresentie worden stilgestaan bij 

de periode van vóór de Eerste Wereldoorlog (Belle Epoque) en de oorza-

ken van het ontstaan van die Eerste Wereldoorlog. Voorts zal kort wor-

den ingegaan op een aantal oorlogshandelingen, inclusief de loopgraven-

oorlog en aansluitend daarop het verdrag van Versailles en van de daaropvolgende periode van het Interbellum.  
 

Entree:  

leden Historische Vereniging Binnenwaard gratis; ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,00.  

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



Kortavond  

met Henk Koesveld, schrijver van historische jeugdboeken 

in museum Het Voorhuis te Bleskensgraaf 
 

op donderdag 6 november 2014  
 

Henk Koesveld is docent geschiedenis en een meester in het vertellen van 

kleurrijke avonturen die zich afspelen in de middeleeuwen. Hij baseert zijn 

verhalen op grondig historisch onderzoek. Hoe schrijf je een boek en hoe mix 

je betrouwbare feiten met fictie? Dat en nog meer zullen we deze avond horen!  
 

De avond is interessant voor jong en oud!  
 

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, gepland einde 21.30 uur  

Entree leden € 5.-, niet-leden € 7.-; scholieren en studenten gereduceerd tarief 

dit is inclusief 3 consumpties: 2 x koffie/thee en 1 x boerenjongens/-meisjes/advocaat of fris 
 

De plaatsen zijn beperkt, aanmelden noodzakelijk vóór 1 november via het secretariaat:  

telefoon 0184-422749, via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl  

Beoordeling emaille voorwerpen 
in Historisch Museum Het Voorhuis 
 

Heeft u ook zoveel emaille als op de foto? Minder? Ook goed! 

Gedurende de expositie Kleurrijk Emaille is er driemaal gelegen-

heid uw eigen emaille te laten beoordelen door Dio Klop. Wilt u 

weten waar het gefabriceerd is, hoe oud of hoe zeldzaam het is, 

heeft het waarde? 
 

Op dinsdag 21 oktober, zaterdag 29 november en zaterdag 17 

januari 2015 is Dio Klop aanwezig in Het Voorhuis. 
 

Graag van te voren even aanmelden via 

c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of  

telefoonnummer 0184-641293.  
 

U bent van harte welkom!  
 

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

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

Groepen zijn na afspraak ook welkom op andere tijden: telefoon 0184-422749, b.g.g. 0184-641629  
 

Toegangsprijs 2 euro. Leden van de Historische Vereniging Binnenwaard 1 euro.  
 

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

Agenda najaar 2014 

16 oktober  Lezing Eer ste Wereldoor log in De Spil, zoz. 

21 oktober  Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis en beoordeling emaille  

  6 november Kortavond met Henk Koesveld, zie boven  

18 november  Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis, fotoboeken en knipselmappen Wijngaarden  

20 november  Lezing Willem III, pr ins van Oranje in ’t Wingerds Hof te Wijngaarden 

29 november  Beoordeling emaille in Het Voorhuis 

13 dec.- 3 jan. 2015 Kerstsfeer in Het Voorhuis  

16 december  Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis  

20 december  Kaarslicht met live muziek in Het Voorhuis 

Van de penningmeester              Ellen de Winter– van der Poel 
 

Veel leden hebben gehoor gegeven aan de oproep in de nieuwsbrief van juni 2014 om de contributie over het lopende 

jaar 2014 voor 1 juli te voldoen. Tegelijk laten we u weten, dat we nog wachten op de voldoening van nog niet betaalde 

contributie over 2014. Misschien is het goed om te weten, dat uw contributie NIET automatisch geïncasseerd wordt. 

Betaalt u s.v.p. onder vermelding van het specifieke betalingskenmerk op uw IBAN-acceptgirokaart? U doet de pen-

ningmeester en het bestuur hier bijzonder veel plezier mee!   
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