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Van het bestuur                  Jan Boele, voorzitter 
De Open Monumentendag ligt achter ons. Samen met de vijf andere historische verenigingen in de gemeente Molen-

landen hebben we een digitale route langs maar liefst 132 monumenten gemaakt. U kunt de route ook nu nog downloa-

den door de app van Izi.Travel op uw telefoon te instaleren. Het is de bedoeling dat we de route permanent laten staan 

zodat u op elk gewenst moment een (deel van het) rondje kunt rijden langs onze monumenten.  

Hoewel er weer allerlei onzekerheden zijn willen we onze winteractiviteiten weer starten, te beginnen met een tweetal 

lezingen in oktober en november. Hoe we deze coronaproof organiseren leest u verder in deze nieuwsbrief.  
 

U bent ook van harte welkom in Museum Het Voorhuis. We ontvangen u geheel 

volgens de RIVM-richtlijnen. U moet zich wel vooraf aanmelden via de reserve-

ringstelefoon van Het Voorhuis, nummer 06-51070021.  

Wij verwelkomen u weer graag in Museum Het Voorhuis. 

Uitnodiging 15 oktober 2020            Caroline Kok-Goedee, lezingencommissie 

 
Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op donderdag 15 oktober 2020 in de Spil, 

Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf. Parkeren aan de achterzijde van het gebouw: 

Melkwegplein. Aanvang: 20.00 uur. 
 

Het onderwerp voor deze avond is:  
 

HET GOEDE LEVEN 
 

Nederland is in korte tijd rijker geworden dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. 

Hierdoor is ons dagelijks leven onherkenbaar veranderd. Huismoeders doen hun boodschap-

pen niet meer met een netje in de hand bij de kruidenier om de hoek. De tijd is voorbij dat 

verloofde stellen jaren moesten sparen voor hun uitzet of dat mensen maanden op een tele-

foonaansluiting moesten wachten. Welk kind spaart tegenwoordig nog sigarenbandjes?  

En: welke vrouw wordt nog ontslagen als ze gaat trouwen? Annegreet besteedt extra veel 

aandacht aan de ontwikkelingen die ervoor hebben gezorgd dat juist de afgelopen jaren de 

emancipatie van vrouwen zo’n vlucht heeft kunnen nemen.  
 

Gezien de ontwikkelingen van de laatste week bestaat de kans dat de voorschriften aange-

scherpt worden en de lezing niet door kan gaan. Het bestuur hoopt echter van harte u op 15 

oktober te kunnen begroeten.  

Spreker is mevrouw 
Annegreet van Bergen, 
zij werkte als journaliste 
o.m. voor de Volkskrant 
en Elsevier. Na haar 
bestseller Gouden jaren 
(2014) en Het goede le-
ven (2018) verscheen in 
2019 een bundel co-
lumns van haar hand 
onder de titel Een 
(ongewone) geschiedenis 
van doodgewone dingen. 

Reserveren lezing 15 oktober  via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl  óf  
     per telefoon 0184-692430, b.g.g. later nogmaals proberen 
 

Volgens de huidige richtlijnen voor bijeenkomsten mag in De Spil een lezing gehouden wor-
den. Er mogen 50 personen aanwezig zijn. In de grote zaal kunnen de stoelen op voldoende 
onderlinge afstand staan en het is een goed geventileerde ruimte. Het kan daarom wel wat kou-
der zijn. 
 

Wij vragen u te reserveren voor deze bijeenkomst. We gaan ervan uit dat u bij de aanmelding 
geen klachten heeft. Reserveren voorkomt een opstopping bij binnenkomst. Het voordeel is 
dat u zeker bent van een plaats. Zonder reservering heeft u alleen toegang als er plaatsen over 
zijn. Nog een voordeel van reserveren is dat, indien de lezing onverhoopt niet doorgaat, we u 
dit telefonisch of via de mail kunnen laten weten. 
 

U kunt mailen of bellen tussen 8 oktober en 15 oktober met het secretariaat van de vereni-
ging via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl onder vermelding van lezing 15 oktober, van het 
aantal personen en uw telefoonnummer of aanmelden per telefoon, nummer 0184-692430 
 

Het nieuwe gewoon: als u zich op de dag van de lezing niet fit voelt, koorts heeft, kucht of 
benauwd bent, dan niet komen en zo mogelijk afmelden. 

Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,00. 

Steun ons via Rabo ClubSupport 
z.o.z. 



 
 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis        

 

U bent weer welkom in ons museum 
Het Voorhuis is zo ingericht dat u veilig de tentoonstelling kunt bekijken. In het museum is 
de looproute aangegeven. U komt binnen via de normale entree en vertrekt via de kuiperij. 
Er is nu enkele weken proefgedraaid, dat is goed gegaan. Het is wennen voor de medewer-
kers, het zal wennen zijn voor u. Als we met elkaar opletten gaat het prima. 

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

met vrienden en bekenden. 

Tentoonstelling Oranje Zal Overwinnen verlengd tot 30 januari 
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 voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog, 
zoals voorbeelden van distributie, verduistering, hongerwinter, verzet. En allerlei voorwer-
pen die herinneren aan de bevrijding. Ter inzage liggen boeken, tijdschriften en archiefmate-
riaal. Boeken en tijdschriften die daarvoor geschikt zijn, kunnen na afloop van de tentoon-
stelling geleend worden.  
 

De tentoonstelling geeft naast herinnering en herkenning gelegenheid tot bezinning. Er wordt 
altijd gezegd: het verleden is een les voor de toekomst. Maar... dan moet je wel kennis van het verleden kunnen opdoen. 
Met deze tentoonstelling hopen we een klein beetje bij te dragen. Wij hopen dat u gelegenheid heeft om langs te komen 

Reserveren voor 

museumbezoek 

op zaterdag tussen 

10.00 tot 13.00 uur 

 

-via telefoonnummer  

 06-510 700 21  

 

-gepast betalen of via  

 bankieren app  

 

-belangrijkste: houd 

 rekening met elkaar! 

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 

 

Klein verkooppunt brocante  
De brocantemarkt kon in april en september niet doorgaan, maar er zijn wel veel artikelen te koop. 

In het digitaliseringsproject gaat alles door handen en blijken er doublures te zijn en spullen die 

niet binnen de doelstelling van de collectie passen.  

Op het terras bij het museum staat een leuke kast met spulletjes. Het betreft voorwerpen die ten 

bate van het museum verkocht mogen worden.  

Agenda najaar 2020 
Of de gebruikelijke activiteiten zoals het winteravondconcert door Flutamuze en de Kerstopenstelling mogelijk zijn, is 
ongewis. Als het mogelijk is gaat het door, misschien in aangepaste vorm. Uw en onze veiligheid staat voorop.  
De lezingen blijven voorlopig op de agenda staan.  
 15 oktober  Het goede leven door Annegreet van Breggen, zie ommezijde. 
 19 november Nachtwandeling door Jacques Hendriks. 

 
 

De actie Rabo ClubSupport komt er weer aan! 

Als u lid bent van Rabobank Lek en Merwede krijgt u van de bank een uitnodiging om een stem uit te brengen in het 

kader van de actie Rabo Clubsupport. Tussen 5 en 25 oktober 2020 kunt u een van uw stemmen uitbrengen op de Histo-

rische Vereniging Binnenwaard. In de afgelopen jaren hebben we met uw steun prachtige projecten gerealiseerd zoals de 

kuiperij en nu het stoephok. Het zou geweldig zijn als u ons ook dit jaar weer wilt ondersteunen. Bij voorbaat onze dank! 

Wij richten ons op het ogenblik volledig op digitalisering van onze collectie: alles wordt gesorteerd, beschreven en gefo-

tografeerd. Het is de bedoeling dat u alle voorwerpen, foto’s, textiel en archieven digitaal kunt gaan inzien. Dat is een 

klus waar ongeveer drie dagdelen in de week aan gewerkt wordt.  

Wij bevelen ook een stem aan op andere organisaties in ons gebied zoals de Stichting Publicaties Binnenwaard, de Stich-

ting Boerderij Gijbeland, Regionale Gemalen Stichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 

Stemmen tussen 5 en 25 oktober 

mailto:secretariaat@binnenwaard.nl
http://www.binnenwaard.nl

