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Van het bestuur             Jan Boele, voorzitter 

Ook de activiteiten van onze zo bruisende vereniging kwamen vanwege het uitbreken van het coronavirus abrupt tot 
stilstand. Dat is vanzelfsprekend want de gezondheid van ons allen is veel belangrijker dan welke activiteit dan ook. 
We hebben ons ingespannen u mee te nemen in het niet doorgaan, tijdelijk stopzetten van zaken of het tijdelijk sluiten 
van het museum. We rekenen op uw begrip hiervoor en hopen u te zijner tijd te kunnen laten weten wanneer en hoe we 
de draad weer oppakken. 
De presentatie van het boek Bezetting en Herinnering op maandag 20 en donderdag 23 april 2020 wordt ook uitgesteld. 
De drukproef is gereed, het wordt een prachtig boek dat u te zijner tijd voor het bedrag van € 12,- kunt aanschaffen. We 
houden u op de hoogte over de nieuwe datum. Volgt u ook de berichtgeving op onze website www.binnenwaard.nl of 
onze Facebookpagina Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard.  

Zoekt u een activiteit voor een familiedag of groepsuitje? Na het opheffen van de coronabeperkingen bent u weer 
van harte welkom in Museum Het Voorhuis. Informeer naar de mogelijkheden via secretariaat@binnenwaard.nl 

Alternatief voor de ledenvergadering van 19 maart 2020     Jan Boele, voorzitter 
 

Op donderdag 19 maart 2020 stond onze ledenvergadering gepland. Dit was een bijeenkomst waarin we als 
bestuur verantwoording aan onze leden afleggen voor wat we in het jaar 2019 gedaan hebben. Dat zouden we 
dan ook graag hebben laten zien en horen en vinden het altijd heel plezierig als u daarbij aanwezig kunt zijn 
om ons uw reactie te geven. Vanwege het uitbreken van het coronavirus hebben we moeten besluiten om deze 
bijeenkomst uit te stellen. Vanuit het bestuur stellen we u nu voor om hiervoor niet een nieuw moment in te 
plannen maar dit via een andere werkwijze te doen.  
 

Jaarstukken via www.binnenwaard.nl of via e-mail of post 
We zetten alle jaarstukken over 2019 inclusief de begroting voor 2020 op onze website en indien u dit wenst 
kunt u deze ook opvragen bij het secretariaat en krijgt u de stukken. U krijgt tot 20 april de gelegenheid te rea-
geren op deze stukken. We verwerken uw eventuele reactie in deze stukken en stellen ze daarna vast. 
 

Bestuursverkiezing  
Op de agenda van de ledenvergadering stond ook dat we twee aftredende en herkiesbare bestuursleden heb-
ben: Ellen de Winter en Bob de Vries. Beiden stellen zich herkiesbaar. Onze secretaris Caroline Kok heeft 
aangegeven tussentijds af te willen treden vanwege drukke werkzaamheden. We hebben Margreet Korevaar 
uit Bleskensgraaf bereid gevonden haar rol over te nemen en stellen haar graag aan u voor als de nieuwe secre-
taris van onze vereniging. 
 

De vraag vanuit het bestuur is of u met de jaarstukken van 2019, de begroting van 2020 en de voorgestelde 
drie benoemingen in het bestuur akkoord kunt gaan? Eventuele bezwaren kunt u voor 20 april 2020 doorgeven 
aan de secretaris via het e-mailadres secretariaat@binnenwaard.nl. Daarna stellen we de stukken vast en tre-
den de drie bestuursleden opnieuw of voor het eerst toe tot het bestuur. 
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip in deze bijzondere omstandigheden! Natuurlijk wensen we u 
en degenen die bij u horen een goede gezondheid toe! 

Even voorstellen 
Mijn naam is Margreet Korevaar-Verhoef. 53 Jaar geleden ben ik geboren in Schoon-
rewoerd. Daar ben ik ook opgegroeid. Na mijn huwelijk ben ik in Bleskensgraaf ko-
men wonen. Ruim twintig jaar geleden verhuisden wij naar ons eigen melkveebedrijf 
aan het Koekoekspad. Een aantal jaren later werd op datzelfde Koekoekspad Boerderij 
Gijbeland herbouwd. Op loopafstand dus en meestal ga ik bij iedere expositie wel even 
een kijkje nemen. Onverwacht kwam de vraag of de functie van secretaris iets voor mij 
zou zijn. Daar hoefde ik eigenlijk niet echt lang over na te denken. Met een secretares-
se-achtergrond en veel interesse voor historie heb ik echt zin om via het secretariaat 
een bijdrage te leveren aan het vele werk dat door heel veel betrokken mensen binnen 
de Historische Vereniging Binnenwaard verricht wordt. 



 
 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis        Corrie Vink-Versteeg 

 

Agenda zomer 2020 (het is een korte agenda deze keer en alles onder voorbehoud)  

29 augustus    zomerexcursie naar Best 
12 september   Open Monumentendag  

Expositie Oranje Zal Overwinnen verlengd tot en met 12 september 
Door maatregelingen die genomen zijn ten gevolge van het coronavirus is Museum Het 
Voorhuis vanaf 16 maart tot nader order gesloten. Wanneer het museum weer opengaat is 
afhankelijk van vervolgmaatregelen. Omdat veel onzeker is, wordt de expositie Oranje Zal 
Overwinnen verlengd tot en met 12 september 2020.  
 
Houd de berichtgeving in de gaten op onze website www.binnenwaard.nl en Facebookpagina 
Museum het Voorhuis in de Binnenwaard.  

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf. Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. 
Openingstijden: iedere zaterdag en derde dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur. 
Entree: 

Groepen  zijn op afspraak ook welkom op andere tijden.  
Informatie via telefoon 0184-422749, b.g.g. 0184-641629 of via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl  
Meer info op internet: www.binnenwaard.nl - Facebook Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 

Heeft u Facebook? Deel onze pagina Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard met uw vrienden. 

Voorjaarsexcursie vervalt 
U zult er niet verbaasd over zijn: de voorjaarsexcursie vervalt. De zomerexcursie is op 29 augustus zal grotendeels het-
zelfde programma volgen.  

Plaatjes inzameling en ruilen 
Heeft u ook zo genoten van de plaatjesactie van de Jumbo? We hebben veel en-
thousiaste reacties gehoord. Helaas kon de geplande ruilbeurs aan het einde van de 
plaatjesactie niet doorgaan. Er is ondertussen al heel veel onderling geruild, maar 
er zijn nog altijd mensen die nog plaatjes nodig hebben.  
Wij hebben daarom het volgende bedacht: een schriftelijke ruilbeurs. De vereni-
ging verzamelt zoveel mogelijk overtollige plaatjes in en verdeelt daarna op aan-
vraag.  
 
Hoe gaan we dat aanpakken in deze contactarme periode?  
Wij vragen u alle plaatjes, die u over heeft en die wellicht nog ergens in huis rondzwerven, in te leveren. U kunt ze de 
brievenbus doen bij een van de onderstaande adressen. Als u nog plaatjes nodig heeft, kunt u een envelop inleveren voor-
zien van uw naam en adres, en u schrijft ook op de buitenzijde de nummers die u nog nodig heeft. De envelop met de 
plaatjes wordt dan weer bij u thuis in de brievenbus gedaan. Het thuisbezorgen kan wel even duren, omdat dit mede af-
hankelijk is van de ingeleverde plaatjes. 

Ook bij de Jumbo staat een doos waar de plaatjes en de enveloppen ingedaan kunnen worden. 
 

Leden en niet-leden kunnen deelnemen.  
 

Wij hopen dat we veel plaatjes ‘ophalen’ en vervolgens veel mensen blij kunnen maken met de laatste benodigde 
plaatjes. Er zijn nog lege boeken beschikbaar en misschien, aan het einde van de actie, nog een beperkt aantal albums 
met de complete serie plaatjes. Altijd leuk om cadeau te geven aan (oud-)inwoners van de Binnenwaardgemeenten. 

Van de penningmeester            Ellen de Winter  
De contributiebetalingen lopen volop binnen. Hartelijk dank hiervoor!  
Ongeveer 65 procent van onze leden heeft een incassomachtiging aan ons verleend. De overige leden hebben per e-mail 
of per post een factuur ontvangen. Graag betaling onder vermelding van het lidnummer.  
Een automatische incasso vereenvoudigt het werk van de penningmeester in grote mate. Wij vragen u vriendelijk daar 
aan mee te werken door een machtiging af te geven. 
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