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 adressticker 

 Van het bestuur                Jan Boele, voorzitter 

Op 2 februari 2017 hebben we met 7 instellingen: Historische Vereniging West-Alblasserwaard, Historische Kring 
Nieuwpoort, Historische Vereniging Binnenwaard, Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard – Vijfheerenlanden, Arche-
ologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Lek- en Merwestreek, Den Hâneker en Natuur- en Vogelwacht “De 
Alblasserwaard” de digitale kaart aan de gemeente Molenwaard opgeleverd. Wethouder Kees Boender nam het resultaat 
in ontvangst. Hij was lovend over de kaart en de inzet van alle betrokkenen. Beleidsmedewerkers van de gemeente kun-
nen nu direct zien op welke plaatsen cultuurhistorische, archeologische of natuur- en landschappelijke elementen aanwe-
zig zijn. Dit is onder andere van belang bij het afgeven van vergunningen voor renovaties en nieuwbouw en ook bij de 
aanleg van wegen, et cetera. De volgende fase is het verwerken van deze gegevens in een website, die ook voor onze 
leden toegankelijk zal zijn. We houden u op de hoogte. 
Maart is traditioneel de maand waarin we onze ledenvergadering houden. Dat is dit jaar niet anders. We kijken terug op 
2016 en richten onze blik op de plannen die we voor het komende jaar hebben. U leest er in deze nieuwsbrief meer over. 

U bent van harte welkom. 

Uitnodiging lezing 23 maart 2017                  Caroline Kok-Goedee, secretaris 

Geachte leden, 
 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden 
wordt op donderdag 23 maart 2017.  
Aanvang 19.30 uur in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf.   
 

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 
  1.  Opening 

  2.  Voorafgaand aan de ledenvergadering zal de heer Martin Bloemendal een korte  
  lezing geven over de Dordtse en Hollandse munt.  
 

Moneta Dordrachena 
 

Van ca. 1200 tot 1806 werden de munten van het Graafschap Holland geslagen te Dor-
drecht. In de 13e eeuw toonden de zilveren denarii het portret van de graaf (en werden 
‘kopjes’ genoemd), vanaf de 16e eeuw, onder Karel en Philips, komt het portret weer terug 
op de munt. Koning Lodewijk Napoleon concentreerde in 1806 alle Nederlandse muntslag 
in Utrecht. Muntgebouw en renaissancepoort zijn nog steeds op de Dordtse Voorstraat te 
bewonderen. De muntmeesters vulden hun inkomsten aan met het slaan van rekenpennin-
gen en herdenkingspenningen.  
Martin Bloemendal illustreert zijn lezing met ruim 50 munten en penningen. 
Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de monetaire geschiedenis van Neder-
land en in de historie van Dordrecht.  
 

  3.  Pauze 
  4.  Vaststellen agenda 
  5. Mededelingen en ingekomen stukken 
  6. Notulen van de algemene ledenvergadering 17 maart 2016 
  7. Jaarverslag 2016 
  8. Financieel verslag 2016, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaar- 
 rekening 2016 
  9. Vaststellen begroting 2017  
10. Verkiezing lid kascontrolecommissie: aftredend is de heer Egbert Hamerpagt 
11. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Karin Oskam-Kuiper, Ellen de 

Winter- van der Poel en Bob de Vries  
12. Plannen volgend seizoen 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

Entree   
Voor leden van de His-
torische Vereniging 
Binnenwaard is de en-
tree gratis. 
Ook niet-leden zijn har-
telijk welkom, zij beta-
len € 2,00. 

22 april 2017—10 jaar Museum Het Voorhuis met activiteiten in en om het museum  

en de 1ste Binnenwaard Oldtimerdag 

LET OP: 4e donder-
dag van de maand, 
aanvang 19.30 uur 
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Activiteiten in Museum Het Voorhuis                Corrie Vink-Versteeg 
 

Dubbelexpostie van 18 februari tot en met 27 mei 2017  
Houtdraaikunst van Adrie Bezemer en Geslacht Van Slijpe, burgemeesters van Goudriaan van 1705 – 1958 

 

18 februari t/m 27 mei  Dubbelexpositie: Houtdraaikunst van Adrie Bezemer en het Geslacht Van Slijpe, met op  
25-3, 22-4, 20-5  Demonstraties houtdraaien in Het Voorhuis door Adrie Bezemer. 
21 februari   Dinsdagmiddag openstelling 
21 maart    Dinsdagmiddagopenstelling  

23 maart   Lezing Moneta Drodrachena en na de pauze algemene ledenvergadering, aanvang 19.30 uur. 
3 t/m 8 april   Museumweek met extra middagopenstellingen in verband met de museumweek, en op 
5 april    speciale demonstratie houtdraaien voor de jeugd.  

22 april   10 jaar Museum Het Voorhuis met veel activiteiten in en om het museum, onder  andere de Binnen - 
museum hele dag open waard Oldtimerdag (info op www.binnenwaard.nl) en ingebruikstelling overtoom. 

Rabobank Merwestroom Clubkas Campagne: Stem tussen 28 maart en 11 april 2017 op het project van de  

Historische Vereniging Binnenwaard ‘Wat in het vat zit, verzuurt niet!’ 

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerder ij 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 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   facebook: museum het voorhuis   www.hetvoorhuis.blogspot.com 

Dit bekende spreekwoord is het motto in het verplaatsen van een kuiperij. In het najaar van 2016 hebben we de machines en 
inventaris van de kuiperij van Hendrik van Engelen uit Molenaarsgraaf in ontvangst genomen. Het was de eerste elektrische 
kuiperij in de wijde omgeving. In die kuiperij werden in het verleden kaasvaten, weitonnen, voorraadtonnetjes, kuipen was-
machines, et cetera gemaakt. We hebben het plan om deze kuiperij over te brengen naar museum Het Voorhuis bij Boerderij 
Gijbeland en deze in een aparte ruimte onder te brengen. 
In 2018 bestaat de Historische Vereniging Binnenwaard 35 jaar en het zou mooi zijn als we in dat jaar de oude kuiperij in 
een nieuwe omgeving kunnen laten zien en werken. Om dit doel te realiseren hebben we aanvullende middelen nodig die we 
via acties en fondsen proberen binnen te halen, waaronder de zogenaamde Clubkas Campagne van de Rabobank.  
Leden van de Rabobank Merwestroom hebben de mogelijkheid te stemmen (max. 2 stemmen op één vereniging) op de His-
torische Vereniging Binnenwaard met het doel de verplaatsing van de kuiperij te realiseren. Doet u ook mee?  
 

Naast een stem op de Historische Vereniging Binnenwaard bevelen wij ook een stem op de Stichting Alblasconcerten en de 
Stichting Boerderij Gijbeland aan. 

Agenda voorjaar 2017 

Workshop Borduren voorjaar 2017 – twee dagdelen 16 maart en 6 april     Corrie Vink-Versteeg 

Docente Annely Vos uit Capelle aan den IJssel geeft in Museum Het Voorhuis een Workshop Borduren bestaande 
uit twee dagdelen. Onder haar leiding wordt een etui gemaakt voor naalden en een schaartje. De eerste middag 
wordt een begin gemaakt met het borduren en de tweede middag wordt het borduurwerk gevoerd en afgewerkt. 
 

Datum Donderdag 16 maart en donderdag 6 april  2017. 
Tijd   Inloop vanaf 13.00 uur, workshop van 13.30-16.00 uur.  
Plaats  Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  
Kosten  € 25,00 voor twee dagdelen inclusief: materiaal, beschrijving, 3 consumpties  
  en bezichtiging van de dubbelexpositie Houtdraaikunst van Adrie Bezemer en Geslacht  
  Van Slijpe. U mag de kunstobjecten aanraken! Contant afrekenen met gepast geld s.v.p.   
Aanmelden De plaatsen zijn beperkt, max. 20 personen. Aanmelden is noodzakelijk, graag vóór  
  14 maart 2017 via c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of telefoon 0184-641293. 
Verzoek Zelf meenemen: borduurgaren, naalden, schaartje en loep.  

Museumweek -werkweek 3 - 8 april  
Museum Het Voorhuis elke middag open 14.00 uur—16.30 uur 
 

Tijdens de jaarlijkse museumweek zal het museum elke 
middag open zijn. U kunt de mooie tentoonstelling bekij-
ken zijn op deze middagen vrijwilligers aan het werk. U 
ziet zaken die normaliter achter de schermen gebeuren. El-
ke middag komt een ander facet van het museum of de ver-
eniging aan bod.  

Maandag 3 april Werken aan het verenigingsarchief 
Dinsdag 4 april Bij mooi weer voorjaarsschoonmaak: hang-

kleding luchten, bij ongeschikt weer registra-
tie textieldepot 

Woensdag 5april Houtdraaien speciaal gericht op kinderen  
Donderdag 6 april Borduurworkshop (uitsluitend na aanmelden!) 
Vrijdag 7 april  Fotoboeken bekijken, fotodigitalisering 
Zaterdag 8 april Reguliere openstelling 

Extra informatie tentoonstelling familie Van Slijpe 
 

Van alle bestuurlijke hoogtepunten van burgemeester 
R.D.C.M. van Slijpe zijn foto’s aanwezig: zijn aanstel-
ling, een reportage van het 25-jarig ambtsjubileum in 
1949, bezoek van koningin Juliana in 1951, bezoek 
van de commissaris van de Koningin Klaasesz in 1957 
en een reportage van het afscheid in december 1957. 
Op dit fotomateriaal zijn ook dorpsgenoten uit Goudri-
aan en Ottoland te zien. En er zijn voorwerpen uit de 
kindertijd van R.D.C.M. van Slijpe. Verder foto’s van 
W.J. van Slijpe en van Jana ‘van de burgemeester’.  
Er draait ook een PowerPoint presentatie over de Van 
Slijpe’s.  
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