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Adres museum: Koekoekspad 1, Bleskensgraaf 
Info: www.binnenwaard.nl 

 
Open: zaterdagmiddag en 3e dinsdagmiddag  

van de maand van 14.00 - 16.30 uur 
 

ACTIVITEITEN NAJAAR 2018 
 

Zie voor informatie over activiteiten ook  
www.binnenwaard.nl en de pers 

 
 3 september Workshop Handlettering 
 

 8 september Open Monumentendag  
   Boerderijdag  
   Museum hele dag open  
   Programma elders in de nieuwsbrief  
 

15 september  Opening tentoonstelling De streek in 
   beeld met werk van Rook van Vuuren 
 

 7 oktober  HVB op Fokveedag in Hoornaar 
 

18 oktober  Lezing: Hoe dichter bij Dordt ... 
 
27 oktober   FEESTELIJKE DAG  
   HVB 35 jaar  
 

15 november  Lezing: De strijd tegen het vuur  
   Geschiedenis van de brandweer 
 

20 november  Mangelen tafelkleden 
 

23 november  Vrijdagavondconcertje met muziek 
   groep Flutamuze 

 

En in december zijn er tal van activiteiten: 
  
  1 december Sinterklaas en Piet  
 

  9 dec/6 jan  Kerstsfeer in Het Voorhuis 
 

13 december Workshop borduren  
 

22 december Het Voorhuis in kaarslicht met live- 
   muziek en gratis bisschopwijn  
 

29 december Heerlijke oliebol bij de koffie 
 

Uitnodigingen met nadere gegevens volgen in de nieuws-
brieven.  
 

Aanvullingen en wijzigingen worden bekend gemaakt 
via nieuwsbrieven, website en in de pers.  

Van het bestuur           Jan Boele, voorzitter 
Historische Vereniging Binnenwaard 

en  
Museum Het Voorhuis  

Op het moment dat bij u deze nieuwsbrief op de deurmat of in de mailbox valt, is de zomerex-

cursie van 25 augustus 2018 naar Brouwershaven en Veere al weer achter de rug. De Open Mo-

numentendag en de Boerderijdag van 8 september 2018 staan voor de deur. De voorbereidingen hiervoor zijn al 

maanden aan de gang. Wij hebben op deze dag voor u een aantal heel bijzondere activiteiten op het programma staan. U 

leest er in deze nieuwsbrief meer over. Graag roep ik onze leden op om in dit jubileumjaar een nieuw lid te werven. Zo-

wel u als het nieuwe lid ontvangen het boek Samen met een Doel geheel gratis. Een aantal leden ging u al voor. Graag tot 

ziens bij de komende activiteiten. Voor meer informatie verwijs ik graag naar onze website en Facebook.  

 

Altijd al eens in het Waardhuis willen kijken?  

Tijdens Open Monumentendag is een bezoek mogelijk aan het  
Waardhuis in Kinderdijk  

Het is een mooi en verrassend programma geworden, samengesteld door de werkgroep Open Monumentendag Molen-
waard. Een lang gekoesterde wens van de commissie gaat gerealiseerd worden: openstelling van het Waardhuis in Kin-
derdijk, weliswaar met enkele restricties. Vanaf 10.30 tot 15.30 uur start op het halve uur een rondleiding met deskun-
dige uitleg over de geschiedenis en het gebruik. Er kunnen niet te veel mensen gelijk naar binnen. Daarom kunt zich 
vooraf aanmelden en ontvangt u een toegangstijd. Dat voorkomt onnodig wachten op de drukke Lekdijk. 
Aanmelden Waardhuis: via e-mail (voorkeur en kan direct al) tot uiterlijk 1 september, naar  
omdmolenwaard@binnenwaard.nl  o.v.v Waardhuis, naam en adres, aantal personen en eventueel voorkeurstijd.  
Via telefoon: bellen van 29-8 tot en met 1-9 06 24440662 (Ruud Boele) met opgave van gegevens als boven. 
 

Iets heel anders: in deze tijd van beeldschermen en snelle contacten is het verhalen vertellen in onbruik geraakt. Er zijn 
echter nog mensen die deze kunst beheersen en dat graag laten horen. Op vier mooie locaties zijn verhalenvertellers te 
beluisteren met   

Europese volksverhalen  

De vertellers zijn Bastiaan de Zwitser met een verhaal uit Zwitserland, Janneke Tanje vertelt Griekse mythen, Hans van 
Woerkom Ierse verhalen en Gerda Hoogendijk komt met Italiaanse verhalen. Zij nemen u mee in spannende of wonder-
baarlijke verhalen. Er zijn vier vertelrondes: 11.00, 12.00, 14.00 en 15.00 uur. Kom luisteren! 
 

Ook hier is het aantal bezoekers per ronde gelimiteerd. Aanmelden verzekert u van een plaats. 
Aanmelden Volksverhalen: stuur een e-mail (bij voorkeur en kan direct) tot uiterlijk 1 september, naar omdmolen-
waard@binnenwaard.nl  o.v.v: Verhalen, naam, adres, aantal personen, welke verhalen (allemaal kan ook) en eventu-
eel voorkeurstijden. 
Telefonisch aanmelden kan op 24–8, 27-8 en 31-8 van 16.00 - 19.00 uur. Telefoon 0184-601751 of 0184-418688.  
 

Met uw wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. U krijgt bericht op welke 
tijden u op een locatie wordt verwacht. Tussen de verhalen is er voldoende tijd naar 
een volgende locatie te rijden, een monument in de buurt te bezoeken of een kopje 
koffie te drinken.  
In de huis-aan-huis verspreide folder leest u meer over de vertellers en de locaties. 
HVB postleden krijgen de folder toegezonden. Het gehele programma kan een mooie 
aanleiding zijn voor een dagje Molenwaard, een bezoek aan ons museum met buiten 
de brocanteverkoop en de streekmarkt bij Boerderij Gijbeland. Alle opengestelde 
monumenten zijn opgenomen in de folder die u thuis bezorgd krijgt. Deelnemers zijn 
herkenbaar aan de witte vlag met het gele logo van Open Monumentendag en zijn te 
bezoeken van 10.00 tot 16.30 uur. 
 

Overal is de toegang gratis, u bent van harte welkom! 

Open Monumentendag Molenwaard - 8 september 2018 

DANK 
Open Monumentendag kan niet 

georganiseerd worden zonder 
de belangeloze medewerking 
van de eigenaren van monu-
menten. Zij vormen de basis 

van deze dag. En ook verlenen 
veel vrijwilligers hun medewer-

king. Dit jaar ontvangen zij 
maar liefst 440 leerlingen van 

scholen in Molenwaard  
tijdens de Klassendag.  

Hartelijk dank. 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG) in werking getreden. Het be-
langrijkste doel van deze nieuwe privacywetgeving is een 
nog betere bescherming van uw persoonsgegevens. Ook 
de Historische Vereniging Binnenwaard gaat bewust met 
uw persoonsgegevens om. Met dit bericht informeren we 
u over het privacybeleid. U hoeft niets te doen. 
 

Wat is er veranderd?  
We hebben aanvullende informatie opgenomen in onze 
privacyverklaring over de specifieke persoonsgegevens 
die wij verwerken. Een belangrijke aanvulling in de pri-
vacyverklaring is een overzicht van privacyrechten die u 
kunt uitoefenen en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. 
De gehele privacyverklaring kunt u op onze website le-
zen. Als u niet over internet beschikt, kunt u de privacy-
verklaring ook opvragen bij het secretariaat van onze ver-
eniging. 
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u hier-
voor terecht bij het secretariaat. Dit is bereikbaar via 
0184-422749 of secretariaat@binnenwaard.nl.  
 

Het bestuur 

Vrijwilliger met ICT kennis 
 

Ook bij ons is de computer onmisbaar geworden. Wij 
zoeken een aanspreekpunt voor computerbeheer en het 
onderhoud van de computersoftware. 
 

Daarnaast zoeken we uitbreiding voor het registreren van 
voorwerpen in het depot. Dat kan dezelfde persoon zijn, 
maar noodzakelijk is dat niet.  
 

Bij het registreren werken we in een klein team, dat de 
voorwerpen benoemt, beschrijft en fotografeert. Daarna 
volgt de registratie in een museumregistratieprogramma.  
Enige kennis van oude gebruiksvoorwerpen is handig, 
maar er is ook veel informatie te vinden op internet. 
Computervaardigheden en interesse zijn dus belangrijker.  
 

Zowel voor het benoemen/beschrijven van voorwerpen 
(kan zonder computerkennis) als het invoeren van de ge-
gevens in de computer kunnen we extra hulp gebruiken. 
 

Heeft u interesse en tijd over een langer periode, neemt u  
dan contact op met:  
Joke Karelse  
jkarelse@binnenwaard.nl 

HVB vacature 

 



 

Nieuwe tentoonstelling De streek in beeld met werk van schilder Rook vanVuuren  

15 september - 26 januari 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Open Monumentendag 
Voorhuis 

Het Voorhuis is de hele dag gratis toegankelijk. 
 
Het is de laatste mogelijkheid de tentoonstelling 
Gouden herinneringen in Poëziealbum en Sie-
raad te bekijken  
 

 
 
10.00 - 16.00 uur Brocante verkoop  
voor interessante prijzen kunt u allerlei vintage 
spulletjes op de kop tikken. 
 
10.00 - 16.00 uur Boerderijdag  
met gezellige markt met streekproducten en an-
dere activiteiten. 
 
11.00 en 13.00 uur  
Workshop verhalen schrijven met Ditty van 
Drenth. 
 
13.30 uur miniconcert streekkoor O en U.  
 
Informatie is ook te vinden op 
www.binnenwaard.nl 

Vervolg Open Monumentendag Molenwaard 2018 
 

Rond het museum is het die dag een drukte van belang: de tweejaar-
lijkse Boerderijdag wordt weer georganiseerd. Een gezellige dag die 
altijd veel bezoekers trekt. De HVB zal hier aanwezig zijn met de, 
inmiddels traditionele, brocantekraam. Hier zijn spulletjes te koop, 
met toestemming van de oude eigenaren, die niet in de museumcol-
lectie worden opgenomen. De opbrengst is voor de vereniging. Elk 
jaar zijn er weer andere voorwerpen. Kom eens snuffelen. Aanvang 
verkoop 10.00 uur. 
 
Op de markt zullen oude en nieuwe trucks en vrachtwagentjes te 
zien zijn, waar van alles te koop en te beleven is. Het wordt een 
FOOD en TRUCK happening.  

Workshops in september in Museum Het Voorhuis          

Bijzonder dat er in dit jubileumjaar een ten-
toonstelling in Museum Het Voorhuis te zien 
is van het veelzijdige werk van schilder Rook 
van Vuuren (1919-2001), medeoprichter en 
oud-bestuurslid van de Historische Vereni-
ging Binnenwaard. Hij was een ondernemend 
mens: eigenaar van een transportbedrijf, 
agentschap van de Nederlandse Middens-
tandsbank, kunstschilder, restaurateur van 
oude voorwerpen en bestuurslid van de Histo-
rische Vereniging Binnenwaard van 1983 tot 
1992. Voor het kwartaalblad maakte hij de 
omslag en illustraties. Van Vuuren zat vol 
goede ideeën en heeft zijn steentje bijgedra-
gen aan de op- en inrichting van de Oudheid-
kamer in Wijngaarden en de groei en bekend-
heid van de vereniging. Hij was ook handig 
en creatief in het bedenken en uitwerken van 
ideeën voor het versterken van de vereni-
gingskas. Een andere hobby was filmen, de 
Alblasserwaard werd op vele meters film 
vastgelegd. Het resultaat hiervan vertoonde 
hij bij verenigingen.  
 

Van Vuuren maakte vaak in opdracht schilderijen en pentekeningen en illustreerde een boek over de Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden. Zijn schilderijen gingen de grens over naar onder andere Polen en zelfs Canada. Bekend zijn de 
door hem beschilderde melkbussen, kolenkitten, hooikisten, kopjes, flessen, dienbladen et cetera. Voor huwelijken of 
jubilea beschilderde hij allerlei objecten met de betreffende boerderij, woning, vereniging of bedrijf. Beschilderde kop 
en schotels waren een geliefd verjaarscadeau. En hij had een schilderclubje voor mensen die niet meer deelnamen aan 
het arbeidsproces. 
 

Dankzij de medewerking van familie Van Vuuren en enkele leden van onze vereniging hebben we een mooie over-
zichtstentoonstelling samengesteld van het werk van ons oud-bestuurslid Rook van Vuuren.  

eigentijds, creatief, leuk om te doen voor jong en oud en  
NOG EEN KEER in museum Het Voorhuis. 
De vorige workshop was behoorlijk overboekt. Goed nieuws, er komt er nog één! Dus als u de vorige 
gemist heeft, is er nu nog een kans om mee te doen!  

Een kaartje of cadeau wordt nog leuker als u er iets persoonlijks aan toevoegt. Marijke Bons leert u tij-
dens de workshop Handlettering hoe deze letters getekend kunnen worden en welke materialen hiervoor 
het meest geschikt zijn.  
 

Datum  Maandag 3 september 2018. 
Tijd   Inloop vanaf 19.30 uur, workshop van 20.00 - 22.00 uur.  
Kosten  € 15,- per persoon, inclusief de benodigde materialen, entree en consumpties. 
  S.v.p. contant af rekenen. 
Aanmelden Via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl of 0184-422749. 

Zaterdag 8 september  Workshop Verhalen schrijven door Ditty van Drenth 
In een groepje van ongeveer 6 personen werkt u in de opkamer. Met eenvoudige schrijf- 
oefeningen leert u uw gedachten aan het papier toevertrouwen. 
 

Datum Zaterdag 8 september 2018. 
Tijd  Aanvang 11.00 en 13.00 uur, duur 5 kwartier per workshop, s.v.p. op tijd  
  aanwezig zijn. 
Kosten  € 10,- per persoon, inclusief materialen en consumptie. 
  Contant af rekenen. 
Aanmelden  Via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl of 0184-422749. 

Donderdag 20 september Workshop Kleuren op textiel met Annely Vos 
In aansluiting op de dan lopende tentoonstelling van streekschilder Rook van Vuuren geeft docente Annely Vos uit 
Capelle aan den IJssel in Museum Het Voorhuis een workshop Kleuren op textiel. U krijgt een zakdoekje waarop een 
roos is getekend. Deze roos gaat u met aquarelpotloden inkleuren. Door strijken wordt de kleur gefixeerd. De contou-
ren worden extra geaccentueerd door een steelsteek met borduurgaren.  
 

Datum Donderdag 20 september  2018. 
Tijd   Inloop vanaf 13.00 uur, workshop van 13.30-16.00 uur.  
Plaats  Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  
Kosten € 17,50 inclusief: materiaal, beschrijving, 3 consumpties en 
  bezichtiging van de tentoonstelling De streek in beeld door 
  schilder Rook van Vuuren. Contant afrekenen s.v.p.   
Aanmelden De plaatsen zijn beperkt, max. 20 personen. Aanmelden is 
  noodzakelijk, graag vóór 20 augustus 2018 via   
  c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of telefoon 0184-641293. 
Verzoek Zelf meenemen: borduurgaren, naald met een scherpe punt, 
  schaartje en loep.  
 

Weet u dat er bijzonder mooie fotokaarten (met envelop) in het museum te koop zijn? Hierop staan voorwerpen uit onze collectie of prachtige foto’s uit de Alblasserwaard. Er is een wisselende collectie kaarten. 
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