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Ledenvergadering 2020 en bestuurssamenstelling 
Zoals bekend kon de ledenvergadering van donderdag 19 maart 2020 vanwege het coronavirus niet doorgaan en heb-
ben we een digitale, schriftelijke ledenvergadering gehouden. We hadden alle documenten op onze website geplaatst. 
Enkele leden hebben de stukken opgevraagd. U heeft ingestemd met de jaarstukken van 2019 en de begroting voor 
2020. U bent akkoord gegaan met de herbenoeming van onze penningmeester Ellen de Winter en ons algemeen be-
stuurslid Bob de Vries. Beiden hebben hun herbenoeming aanvaard. Onze secretaris Caroline Kok heeft aangegeven 
tussentijds af te willen treden vanwege drukke werkzaamheden. We zijn blij dat Margreet Korevaar beschikbaar is om 
de functie van secretaris van Caroline over te nemen. U bent akkoord gegaan met de benoeming van Margreet en zij 
heeft haar benoeming aanvaard. 
Graag bedank ik u namens het bestuur voor uw betrokkenheid en medewerking bij deze ongebruikelijke procedure. We 
zijn blij dat we als bestuur weer compleet zijn en we bereiden ons met alle vrijwilligers van onze vereniging voor op 
hoe we onze activiteiten weer kunnen oppakken. We hopen u dan weer in goede gezondheid te ontmoeten! 

Ook zin om weer naar Museum Het Voorhuis te komen? Er wordt gewerkt aan een veilige openstelling. 
 Houd de media in de gaten voor mededelingen. 

Geen activiteiten in augustus en september 
Wij zouden het graag anders willen, maar de organisatie van grotere activiteiten lijkt er op dit moment nog niet in te zit-
ten. Daarom is besloten de zomerexcursie van 29 augustus niet door te laten gaan.  
 

De Open Monumentendag van 12 september wordt ook anders georganiseerd dan u gewend bent. Het comité Open Mo-
numentendag Molenlanden is bezig een route te maken die lopend, op de fiets of eventueel per auto te doen is. Deze rou-
te, ‘Waard om te bekijken, een route langs monumenten in Molenlanden’, zal via de IZI-travel app beschikbaar gesteld 
worden. U kunt de app downloaden op een smartphone. De monumenten zijn vanaf de openbare weg te bekijken en via 
de app zullen we informatie over het monument geven en (mits de monumentenhouders toestemming geven) foto’s van 
het interieur toevoegen. Rond Open Monumentendag zal de route beschikbaar komen. Via Het Kontakt, verschillende 
websites en sociale media en de september nieuwsbrief houden we u op de hoogte.  
 

Ook de altijd gezellige Boerderijdag op 12 september rondom Boerderij Gijbeland gaat niet door.  
 

Over het al of niet doorgaan van de lezingen in het winterseizoen wordt later een beslissing genomen. Dit is afhankelijk 
van de adviezen van het RIVM. 

Bent u die vrijwilliger met ICT kennis, die wij nodig hebben? 
De digitaliseringscommissie zoekt uitbreiding van het team met een lokale systeembeheerder.  
 

Van onze collecties is al veel geregistreerd, het is tijd om deze digitaal toegankelijk te maken. 
We willen gaan werken met een webgebaseerd programma dat met gratis open software werkt.  
Scriptaal Perl.  

Het programma is in de praktijk ontstaan, opgezet door enthousiaste vrijwilligers van een historische verenging. Het 
programma is gratis beschikbaar voor kleine organisaties en verenigingen. Inmiddels nemen ongeveer 100 collectiebe-
heerders deel en draait het systeem ongeveer 15 jaar, de kinderziektes zijn er wel uit. Het is een uniek samenwerkings-
verband op het gebied van automatisering en registratie.  
 

De werkzaamheden 
-Onderhoud van het registratiesysteem, plaatsen afbeeldingen, back-ups maken.  
  De werkzaamheden zullen voornamelijk digitaal plaatsvinden. 
 

Wat wordt van u verwacht  
-Basis computerkennis, Editor, FTP en grafische toepassingen. 
-Kennis overdragen aan vrijwilligers.. 
-Meedenken aan verbeteringen.  
-En in de toekomst: opgedane kennis delen met andere musea of historische verenigingen in Molenlanden. 
 

Voelt u zich aangesproken? Of kent u iemand die de gevraagde kwaliteiten heeft? Laat het ons weten! 
Nadere inlichtingen Joke Karelse, email: jkarelse@binnenwaard.nl of Natascha Dekker, email: ndekker@binnenwaard.nl. 



 
 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis        
Let op:  Het Voorhuis is tot nadere berichtgeving gesloten.   Het Voorhuis is tot nadere berichtgeving gesloten.  

 

In het museum heeft de beheerscommissie in klein comité doorgewerkt. Er vonden allerlei opruimacties plaats. Stiekem 
is het heel fijn om hier tijd voor te hebben.  
Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om Museum Het Voorhuis weer open te stellen. Het heeft nogal 
wat voeten in de aarde om dat goed te regelen. Er wordt geïnventariseerd welke suppoosten beschikbaar zijn om toe-
zicht te houden. Er wordt een gebruiksplan gemaakt waarin precies beschreven wordt welke maatregelen er genomen 
zijn. De voorschriften van het RIVM worden wel langzaam aan versoepeld, het advies om afstand te houden blijft voor-
lopig bestaan. En dat is al moeilijk genoeg in ons museum. Veel andere zaken is een kwestie van de juiste spullen aan-
schaffen. Het ziet er ook naar uit dat vooraf reserveren voor museumbezoek verplicht blijft. Ook dat is een grote veran-
dering. Zodra we u kunnen ontvangen, wordt u via de media op de hoogte gebracht. Wij verheugen ons op dat moment. 

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 0184-692430 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 

Volgt u ons al op Facebook? Deel onze pagina Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard met uw 

vrienden en bekenden. 

Nieuws van buiten het museum 
Bij het museum krijgt het stoephok vorm. Het wordt een mooie plek om ons zink tentoon te stellen 
en demonstraties wassen te geven. Zo wordt er elke keer iets toegevoegd aan het museum. Met het 
mooie weer van de voorbije weken schiet het werk lekker op en was het een prima werkplek . Ja-
cob Oskam was er  meestal alleen, dan is afstand houden geen punt.  
Tuin en erf hebben ook de nodigde aandacht gekregen van de mannen, gras en onkruid hielden zich 
niet aan de intelligente lock down, ze groeiden gewoon samen door. 

 

Album nog niet compleet? U kunt nog plaatjes aanvragen. 
 

De uitgave van het verzamelalbum door Jumbo Meijerink en de 
Historische Vereniging Binnenwaard is een groot succes ge-
weest. En de ruilactie die erop volgde heeft veel mensen in be-
weging gebracht. Duizenden stickers zijn ingeleverd en honder-
den zijn weggebracht.  
Ieder kan zijn boek inmiddels helemaal vol hebben. Maar heeft 
u een en ander gemist, dan kunnen wij u nog steeds helpen. Doe 
uw dubbele plaatjes in een enveloppe (voorzien van naam en 
adres) met daarbij een lijst met gewenste plaatjes. Bezorg of stuur die naar W. Breedijk, Tielmanstraat 
16, 2973AS Molenaarsgraaf. Wij zorgen er voor, dat u de ontbrekende plaatjes krijgt. Binnen ons werk-
gebied bezorgen wij aan huis. Daarbuiten graag voldoende porto bijsluiten. 
 

Wij hebben ook complete pakketten kunnen maken. Leuk als cadeau voor bijvoorbeeld Vaderdag of 
voor iemand buiten de Binnenwaard die nog binding met het gebied heeft.  
Boek met plaatjes kost €10,-.  
Voor info e-mail wbreedijk@binnenwaard.nl 

 

Gratis sponsoren van de vereniging 
 

Veel mensen winkelen in deze coronatijden digitaal. Heeft u er al eens aan gedacht om in dat geval eerst 
naar de website www.binnenwaard.nl te gaan en dan onder aan de homepage op de knop Sponsorkliks te 
klikken? Daar ziet u een breed scala aan bedrijven bij wie u waarschijnlijk al digitaal winkelt. Door dan te 
klikken op het bedrijf van uw voorkeur kunt u uw bestelling plaatsen. Geheel anoniem en zonder dat het u 
ook maar iets extra kost wordt via Sponsorkliks een klein bedrag door het leverend bedrijf overgemaakt naar 
de Historische Vereniging Binnenwaard. Wij besteden de opbrengst aan projecten zoals de bouw van het 
stoephok. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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