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In augustus bent u gewend een uitgebreide nieuwsbrief te ontvangen met een reeks aan activiteiten die in de 
weken daarop plaatsvinden. Ook bij ons is dat nu anders. Samen met alle historische verenigingen binnen de 
gemeente Molenlanden organiseren we een interessante Open Monumentendag op zaterdag 12 september. U 
leest er meer over in deze nieuwsbrief. In de afgelopen weken hebben we de deuren van museum Het Voor-
huis weer geopend voor bezoekers. Natuurlijk houden we ons aan alle richtlijnen van het RIVM en kunt u 
veilig bij ons op bezoek komen. Hoe u dat kunt doen, leest u in deze nieuwsbrief en op onze website of op 
onze Facebookpagina.  
Ondertussen denken we ook na over de organisatie van de lezingen in het winterseizoen. We houden u op de 
hoogte! 

Wij verwelkomen u weer graag in Museum Het Voorhuis. 

Open Monumentendag zoals voorgaande jaren zit er niet. Het comité OMD Molenlanden heeft 
daarom besloten het anders te doen. We bieden informatie digitaal aan via de iziTravel apps 
onder de naam  
 
 
 
 
 
Wat is iziTravel?  
iziTravel is een gratis app voor de telefoon of tablet met gps routes of gidsen langs bezienswaar-
digheden. Als u, bij gebruik van de app, in de buurt van een monument komt, verschijnt er in-
formatie over het monument op uw smartphone.  
 

Geen smartphone of eerst bekijken 
De informatie over de monumenten is ook beschikbaar via website www.binnenwaard.nl of via 
de website www.hcmolenlanden.nl  
 

Hoe werkt de installatie? 
U installeert de iziTravel app op uw smartphone. Ga naar de Google Play Store of Apple store 
en download de app iziTravel.  
Lukt het u niet direct?   Op de websites staat een stap-voor-stap instructie voor het downloaden.  
Meer hulp nodig?   Dan kunt u op 12 september langs komen in Het Voorhuis tussen 
    10.00 en 11.00 uur of tussen 13.00 en 14.00 uur.   
 

De informatie is thuis, in een hotel, een museum e.a. via WiFi te downloaden voor offline ge-
bruik, en dus zonder datakosten te gebruiken! Zelfs in de offline modus worden de verhalen via 
gps geactiveerd. Werkt ook op een tablet met gps. 
 

De app blijft bestaan en dus kunt u ook op een ander moment in eigen tempo, eigen manier (een 
stukje van) de route doen.  
 

Het Voorhuis Open 
Het Voorhuis zal op 12 september de hele dag geopend zijn. U kunt een tijdstip reserveren om 
langs te komen. De reserveringstelefoon (06 510 700 21) staat open vanaf 9.30 uur. Spontaan 
langs komen kan ook, maar dan bestaat de kans dat u even moet wachten. Wij nemen bij bin-
nenkomst uw contactgegevens op, zoals voorgeschreven door het RIVM.  
Indien weersomstandigheden het nodig maken, wordt buiten een wachtruimte geplaatst.  

 

De iziTravel app  

Waard om te bekij-

ken is te downloa-

den vanaf 5 septem-

ber 2020 en blijft 

beschikbaar na 

Open Monumenten-

dag. 

֎  TIP 
De app is ook super 
handig als u ergens 
een dagje gaat fiet-
sen of wandelen en 
tijdens vakantie. U 
heeft veel informa-
tie over de streek 
waar u bent binnen 
handbereik.  
Proberen! 



 
 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis        

 

 

Het museum is weer open  
Museumbezoek is weer mogelijk. Het Voorhuis is zo ingericht dat u veilig de tentoonstel-
ling kunt bekijken. In het museum is de looproute aangegeven. U komt binnen via de nor-
male entree en vertrekt via de kuiperij. Er is nu enkele weken proefgedraaid, dat is goed ge-
gaan. Het is wennen voor de medewerkers, het zal wennen zijn voor u. Als we met elkaar 
opletten gaat alles goed. 
 

Zoals in alle musea nu gebruikelijk is, moet u ook voor Het Voorhuis een tijdstip reserveren.  
Dat kan telefonisch op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 06-
510 700 21. U kunt voor dezelfde dag of een volgende zaterdag reserveren. Met u wordt een 
tijdstip voor het bezoek afgesproken.  

Bezoek zonder reservering kan wel, maar dan loopt u het risico dat u niet direct naar binnen  
kunt. Bij binnenkomst worden de contactgegevens opgenomen. 
 

Bij de reservering of bezoek worden de verplichte vragen aan u gesteld: persoonsgegevens, 
vragen over de gezondheid, aantal personen, wonend onder één dak e.d. De persoonsgege-
vens worden maximaal 4 weken bewaard. 

 

NB Als er geen reserveringen zijn, worden de suppoosten afgebeld en is het museum geslo-
ten. Reserveren is dus altijd veiliger. 
 

Consumpties 
Als het terras gebruikt kan worden, is koffie/thee drinken mogelijk. Binnen koffie drinken is 
alleen mogelijk als er weinig bezoekers zijn. De loopruimte wordt door gebruik van de grote 
koffietafel namelijk te beperkt. 
Andere aankopen kunt u doen aan het begin of einde van uw bezoek of na overleg met de 
suppoost.  

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf. Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. 
Openingstijden: tijdelijk gewijzigd. 
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 

De tentoonstelling Oranje Zal Overwinnen verlengd tot 30 januari 2021 
De tentoonstelling over 75 jaar Vrijheid is slechts een enkele week te bezoeken geweest. Veel kans heeft u niet gehad 
om te komen. De expositiecommissie heeft daarom besloten de tentoonstelling te verlengen. Bij uw bezoek ziet u voor-
werpen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals voorbeelden van distributie, verduistering hongerwinter, verzet. En allerlei 
voorwerpen die herinneren aan de bevrijding. Ter inzage liggen boeken, tijdschriften en archiefmateriaal. 
 

De tentoonstelling geeft naast herinnering en herkenning, ook gelegenheid tot een moment van bezinning: hoe wankel 
is vrijheid! Hoe zorgvuldig moeten we daar mee omgaan. Geef ook elkaar vrijheid. 
 

Wij hopen dat u gelegenheid heeft om langs te komen in Het Voorhuis. 

De vereniging heeft van Jumbo-Meyerink het restant plaatjesalbums ontvangen. En 
door de massale inruilactie is het mogelijk complete series van de plaatjes te maken. 
U kunt nu een compleet boek aanschaffen. Of als u een leeg boek heeft, alle 216 
plaatjes kopen.  
Leuk om cadeau te geven. Boek met losse plaatjes kost €10,-.  

Album nog niet compleet? Zolang de voorraad strekt, kunt nog losse plaatjes aanvragen. 
Info over plaatjes en/of boeken bij Wim Breedijk: e-mail wbreedijk@binnenwaard.nl 

Reserveren  

Museumbezoek 

 

-via telefoonnummer  

 06-510 700 21  

 

-op zaterdag van 

 10.00 tot 13.00 uur 

 

-gepast betalen of via  

 bankieren app  

 

-belangrijkste: houd 

 rekening met elkaar! 

Najaarslezingen 2020 

De commissie Lezingen heeft voor oktober en november twee mooie lezingen gereserveerd namelijk:  
 15 oktober  Het goede leven door Annegreet van Breggen. 
 19 november Nachtwandeling door Jacques Hendriks. 
 

De zaal in De Spil in Bleskensgraaf is goed geventileerd en men kan een zaalindeling met voldoende tussenruimte rea-
liseren voor ongeveer 54 enkele personen. Dat is wel minder dan we gewend zijn. Indien er partners in het gezelschap 
zijn, dan kan het aantal iets hoger uitvallen. Met inachtneming van de voorschriften zoals vaste plaatsen, blijven zitten, 
oppassen bij vertrek (u bent er vast al aan gewend) denken we dat deze lezingen door kunnen laten gaan.  
Zoals inmiddels ook gebruikelijk bij alle activiteiten, geldt ook hier dat het al of niet doorgaan, afhankelijk is van de 
ontwikkelingen van de epidemie.  
Reserveren voor een lezing zal in ieder geval nodig zijn, in de volgende nieuwsbrief volgen de details. 
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