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Van het bestuur                                                                                               Jan Boele, voorzitter 

Vorig jaar zijn in Molenaarsgraaf en Brandwijk de restanten van de op 22 mei 1944 neergestorte Avro Lancaster bom-

menwerper geborgen. De pers heeft hiervan destijds uitvoerig melding gemaakt. In december 2015 is een stichting op-

gericht die van deze brokstukken een monument wil maken. Ons bestuur juicht dit initiatief zeer toe en is actief betrok-

ken bij deze stichting. Begin februari staat een avond gepland om de inwoners te informeren en te betrekken bij de plan-

nen. We hopen met dit monument de herdenking van de overleden bemanningsleden en wat zij voor onze vrijheid heb-

ben betekend levend te houden.  

Wij zullen u in de komende periode informeren over de voortgang van dit mooie initiatief.  

     

 adressticker 

 

Lezing 18 februari 2016                                                                  Caroline Kok-Goedee, secretaris 

 

 Geachte leden, 

 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op donderdag 18 februari 2016 in De Spil, 

Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf. Aanvang: 20.00 uur. 

Deze avond komt een bekende persoonlijkheid naar Bleskensgraaf: Kees Zandvliet.  
 

Kees Zandvliet is historicus en hoofdconservator van de afdeling Nederlandse geschiede-

nis van het Rijksmuseum en sinds 2014 bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van Am-

sterdam. Samen met Hans Goedkoop heeft hij boeken geschreven en TV programma’s 

gemaakt. 
 

Het onderwerp voor deze avond is:  
 

 

De IJzeren Eeuw 
 

 

Anders dan de zeventiende, Gouden Eeuw, ontbeert de negentiende in ons land een roep-

naam. En toch draagt ze er één. Het is de eeuw van treinen en bruggen en stoommachi-

nes, en dat allemaal met dank aan één metaal, het ijzer. Twee televisieseries en een ten-

toonstelling in het voorjaar van 2015 richtten het oog op de indrukwekkende vernieuwin-

gen van toen. De IJzeren Eeuw laat het begin zien van een tijdperk van onophoudelijke 

innovatie en versnelling. Het begin van ons moderne Nederland! 
 

Tijdens deze avond is het rijk geïllustreerde boek De IJzeren Eeuw, geschreven door 

Hans Goedkoop en Kees Zandvliet te koop. 
 

 

Het bestuur hoopt u op 18 februari te mogen begroeten. Ook niet-leden zijn hartelijk wel-

kom, zij betalen € 2,00. 
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Mededeling van de  

penningmeester z.o.z.



Activiteiten in Historisch Museum Het Voorhuis  

Tentoonstelling Inslag van 5 maart tot en met 28 mei 2016 
 

In museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf is de komende maanden een bijzondere tentoonstel-

ling te zien. Een combinatie van hedendaagse kunst, ambacht en cultuurhistorie. Hedendaagse 

kunstenaars hebben zich laten inspireren door een versleten, geweven, geblokte keukendoek. 
 

De kunstenaars, uit allerlei disciplines, zijn gevraagd om een oude versleten 'Bonte Keuken-

doek' te verwerken tot een kunstwerk. Het geweven textiel is in een restaurant eerst als servet 

gebruikt, toen als theedoek, daarna als poetsdoek. En dan nu als geheel versleten lap, een 

grondstof voor de kunstenaars, een inspiratiebron voor het creëren van nieuw werk. Samenstel-

ler van de tentoonstelling Elganan Jelsma: “Bij het recyclen van oude materialen gaat het niet 

alleen over het bewust omgaan met afval, maar ook over iets nieuws creëren, iets vormgeven, 

iets 'moois' maken. En door één soort afval/grondstof te kiezen komt de diversiteit van de kun-

stenaar meer naar voren. Het geeft de kunstenaar de mogelijkheid om zijn/haar talent en eigen-

heid te laten zien. Er zijn schilderijen, collages, sieraden, een foto, een gedicht en beelden te 

zien. Een enorme variëteit aan kunsten, technieken en ambachten.” 
 

De tentoonstelling is zeer gevarieerd. Zo maakte sieradenontwerper Floor Max een sieraad met 

parelmoer. Udo Brähler schilderde een keukenduivel. Inger Vonkeman brengt in haar werk 

twee culturen samen. Fotograaf Eva Kasbergen legde zichzelf vast met blinddoek. Claudia Gi-

anotten maakte vrolijke collages van een gedekte tafel en bloemstillevens. Marianne Kemp, die 

het ambacht weven als techniek gebruikt, heeft nu de draden van de theedoek uitgehaald en 

opnieuw ingeweven. Gerard Beentjes schreef het gedicht ‘Ode aan de pompdoek’. Tassenont-

werpster Sacha Wendt maakte een ‘Birkin’ tas van de versleten theedoek en zo is er nog veel 

meer te zien. Ook is er speciaal een leuk, educatief weefkwartet uitgegeven. Daarnaast is er 

informatie over de weefgeschiedenis en het ambacht weven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Workshop Biscornu Borduren in Het Voorhuis 7(al vol) en 14 april  
Annely Vos heeft speciaal een, bij deze tentoonstelling passend, ontwerp gemaakt: een biscornu, een 8-hoekig spelden-

kussentje, in stijl van de geblokte theedoek.  

Bij de laatste workshop was er zoveel belangstelling dat de geplande datum, donderdagmorgen 7 april 2016, meteen vol 

geboekt was. Bij voldoende belangstelling volgt een tweede workshop op 14 april. Tijdstip nader te bepalen. 

De kosten zijn € 17,50 incl. entree museum, materiaal (m.u.v. het garen) en 3 consumpties. Opgeven is noodzakelijk en 

kan via: secretariaat@binnenwaard.nl of via telefoon 0184-422749 b.g.g 0184-641293.     

                  Historisch Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland aan het 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: € 2,- per persoon, HVB-leden € 1,-, kinderen tot 12 jaar mogen, mits onder begeleiding, gratis naar binnen. 

 Groepen vanaf 5 personen zijn op afspraak ook welkom op andere tijden: telefoon 0184-422749, b.g.g. 0184-641629 of via  

 e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl       internet: www.binnenwaard.nl/museum-hetvoorhuis       facebook: museum het voorhuis    

De tentoonstelling wordt 

medemogelijk gemaakt 

door een bijdrage van de  

Rabobank. 

        Van de penningmeester                                                     Ellen de Winter-van der Poel 

Met ingang van het huidige contributiejaar 2016, wordt de contributie via een factuur berekend en niet meer via de u 

bekende IBAN-acceptgiro kaart. U ontvangt de factuur in een aparte enveloppe bij de tweede nieuwsbrief 2016.  

Ons verzoek aan u is het factuurbedrag, meer mag ook!, binnen 30 dagen te betalen . Indien u niet betaalt, ontvangt na 8 

weken een herinnering. 

Zoals u weet, zijn er in de Alblasserwaard veel namen die gelijk zijn, zowel de voor- als achternaam, en de bank ver-

meldt uit privacy overwegingen geen adressen meer op bankbijschrijvingen. Dat is de reden dat wij u zeer dringend ver-

zoeken om bij de betaling het factuurnummer te vermelden! 

Wij vertrouwen erop, dat u de contributiefactuur binnen 30 dagen betaalt. Hartelijk dank voor uw medewerking 

Agenda voorjaar 2016 

Tot 27 februari Tentoonstelling Wintervoorraad, over wecken, zouten en drogen in museum Het Voorhuis 

16 februari Dinsdagmiddag openstelling museum 

18 februari Lezing De IJzeren Eeuw in De Spil 

5 maart Start tentoonstelling Inslag 

16 maart Dinsdagmiddagopenstelling museum 

19 maart Algemene Ledenvergadering en lezing in De Spil 

Borduurliefheb-

bers opgelet!!! 
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