
 In deze nieuwsbrief nemen we u mee naar de volgende activiteiten van ons 
jubileumjaar. De museumweek van 9 tot en met 14 april is aanstaande. El-

ke dag is er in en rond ons museum wel iets te doen. U vindt het programma hieronder en 
u bent van harte welkom! Helaas moeten we de brommerdag van 14 april 2018 uitstellen. De reden is dat 

een van de organisatoren ziek is geworden. Nu het seizoen van de lezingen voorbij is, breekt ook de tijd van de excursies 
aan. U kunt zich weer aanmelden voor de voorjaarsexcursie naar het prachtige eiland Tiengemeten. Er is goed nieuws 
over de bouw van de kuiperij: We komen bovengronds. De fundering is gereed. Dank aan al die vrijwilligers die zich 
hiervoor zo inzetten! 
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Museumweek in Museum Het Voorhuis - 9 tot en met 14 april 2018 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
April 2018 -  5e jaargang nr 4 

Het Echte Goud ! - onder dit motto vraagt de Museumvereniging jaar-
lijks aandacht voor de vele vrijwilligers in musea. Museum Het Voor-
huis is een aantal middagen open, vrijwilligers zijn aanwezig om u het 
werk achter de schermen te laten zien.  

Zaterdag 7 april 2018 - 14.00 uur 
Als voorproefje op de museumweek 
komt Jantine van Vliet zaterdag 7 april 
sieraden polijsten. 
Bezoekers kunnen 
hun sieraden door 
Jantine laten polijs-
ten, zodat ze er weer 
als nieuw uitzien. 
Wellicht kan Jantine 
wat extra informatie 
over uw sieraad ge-
ven. 

Tijdens de openstellingen ligt het verenigingsarchief van de HVB van de 
oprichting in 1983 tot 2008 ter inzage. Dit archief geeft een beeld van het 
reilen en zeilen van de club: krantenberichten, foto’s van allerlei activi-
teiten zoals tentoonstellingen, excursies en andere hoogtepunten. Een 
unieke gelegenheid om in vogelvlucht de eerste 25 jaar van onze vereni-
ging te bekijken. 

En verder op:  
Dinsdag 10 april 

- De Mannen van de Kuiperij zijn aan het werk, 
  er zijn foto’s en een filmpje over de voortgang. 
- Theeschenkerij met oud serviesgoed. 
- Inkijken fotoboeken van enkele dorpen in ons 
  werkgebied. 

Woensdag 11 april - De Poetsmiddag, wij gaan gezellig koper en zil- 
  ver poetsen en u kunt meedoen. U mag ook uw  
  eigen koper of zilver meebrengen en poetsen. 
- Wat gebeurt er met geschonken voorwerpen?  
  U ziet de beoordeling en registratie van voorwer- 
  pen die in het depot opgeborgen worden. 

Donderdag 12 april - Textiel registreren, fotograferen, opbergen. 
- Werken aan het historisch archief en  
- bijwerken van het verenigingsarchief. 

Vrijdag 13 april -Workshop advocaat, besloten groep, museum  
  wel open voor publiek voor het bekijken van foto- 
  boeken en verenigingsarchief. 

Zaterdag 14 april Vanaf 10.00 uur is er veel te doen en te zien bij het 
museum: natuurlijk de brocantekraam en een ge-
zellig terras. En verder dikke bomen zagen met 
een trekzaag en nog andere activiteiten. 
Kinderen kunnen Oudhollandse spelletjes doen. 
Ook zijn er oude stoommachientjes te zien. Excursie 



Museum Het Voorhuis                 Karin Oskam-Kuiper 
 

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:  
Groepen zijn op afspraak ook welkom op andere tijden.  

Informatie via: telefoon 0184-422749, b.g.g. 0184-641629 of via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl  
Meer info op internet: www.binnenwaard.nl - www.hetvoorhuis.blogspot.nl - Facebook: Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 

Wegens het grote aanbod van bijzondere poëziealbums is besloten om de expositie Gouden herinneringen 
in Poëziealbum en Sieraad te verlengen tot en met zaterdag 8 september 2018.Vanaf zaterdag 2 juni is de 
nieuwe collectie poëziealbums te zien. Ook goudsmid Jantine van Vliet exposeert vanaf deze datum andere 
gouden herinneringen.  
Bezoekers reageren enthousiast op de expositie en veel 
herinneringen en verhalen worden gedeeld. Aan tafel 
kunt u opnieuw in een poëziealbum schrijven. 

is eigentijds, creatief, 
leuk om te doen voor jong en oud en NU in museum Het Voorhuis  
Wat is het leuk om een cadeau te ontvangen én nog leuker om er een mooi persoonlijk kaartje bij te 
krijgen. Tijdens de workshop Handlettering onder leiding van Marijke Bons wordt geleerd hoe 
mooie letters getekend kunnen worden.  
 

Datum:  woensdag 23 mei 2018 
Tijd:   14.00-16.00 uur, inloop 13.30 uur 
Leeftijd:  10 jaar en ouder 
Kosten:  € 15,- per persoon, inclusief de benodigde materialen 
Aanmelden: 0184-422749 of via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl 

Kalligraferen, de kunst van het schoonschrij-
ven, op zaterdag 26 mei en 4 augustus  
Jansje Vonk kalligrafeert prachtige naamkaartjes 
in schoonschrift tijdens deze openstellingen.  

Ons reisdoel deze dag is het eiland Tiengemeten midden in het Haringvliet. Hoewel 
gelegen in Zuid-Holland zal het voor velen een onbekend eiland zijn. Het eiland, 7 
kilometer lang en 2 kilometer breed, was oorspronkelijk geheel in gebruik voor akker-
bouw en telde maximaal 180 bewoners. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn 
alle boeren uitgekocht, waardoor zij elders in Nederland een nieuw akkerbouwbedrijf 
konden beginnen. In 1997 is gestart met het omzetten van de 700 hectare akker-
bouwgrond in natuurgebied. Daarmee werd Tiengemeten het grootste natuurontwikke-
lingsproject van Nederland. Het eiland is nu een oase van stilte en rust. Je loopt van 
een nostalgisch platteland zo de bloemrijke weides in en vandaar weer naar moerassige 
rietlanden. We gaan het eiland verkennen met een sfeervolle huifkartocht waarbij boer 
Piet vertelt over het eiland. Tevens brengen we een bezoek aan het Rien Poortvliet 
Museum waar u zijn prachtige schilderijen en tekeningen met eigen ogen kunt bekij-
ken. Het Landbouwmuseum, gevestigd in een uit 1840 stammende hoeve, wordt ook 
bezocht. Hier treft u het ambachtelijke landbouwverleden aan van 1920 tot 1955 zoals 
dat plaatsvond op het eiland en in de Hoeksche Waard. 

Voorjaarsexcursie naar natuureiland Tiengemeten - zaterdag 19 mei 2018 
 

met bezoek aan het Rien Poortvliet Museum, Landbouwmuseum en een huifkartocht over het eiland 

De kosten voor deelname bedragen € 55,- p.p. alles inbegrepen. 
U kunt zich opgeven vanaf maandag 23 april 9.00 uur bij Alie Verhoef-den Boer, telefoon 0184 – 641629. 
 

Betaling vóór 5 mei op rekening  NL 91 RABO 0342 7025 21 van de HVB o.v.v. excursie. 
Als er specifieke dieetwensen zijn, wilt u deze dan bij uw opgave vermelden. 
 

De excursiecommissie: 
Alie Verhoef-den Boer, Bob de Vries en Rien Brandwijk 

U weet het:   VOL IS VOL! 
Aanmelden kan vanaf  
23 april 9.00 uur:  
0184-641629 

Het programma ziet er als volgt uit: 
  8.45 uur Vertrek per touringcar bij parkeerplaats achter De Spil te Bleskensgraaf   

10.00 uur Vertrek pont naar Tiengemeten 

10.20 uur Koffie/thee met gebak in de Helenahoeve 

11.15 uur Gesplitste groepen: huifkartocht en bezoek 2 musea o.l.v. gidsen 

12.45 uur Lunch in de Helenahoeve 

14.00 uur Gesplitste groepen: huifkartocht en bezoek 2 musea o.l.v. gidsen 

15.30 uur Halfuur vrijaf met consumptie 

16.10 uur Vertrek pont vanaf Tiengemeten 

17.30 uur Aankomst in Bleskensgraaf 

Van de penningmeester: denkt u aan betaling van de contributie?  

En het vriendelijke verzoek bij betaling altijd het factuurnummer te vermelden. 
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