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 adressticker 

     Van het bestuur        Jan Boele, voorzitter 

 Maart is traditioneel de maand in ons verenigingsjaar waarin we onze ledenvergadering hou-
den, zo ook dit jaar. We laten u zien wat er in het afgelopen jaar is gepasseerd en wat er voor  

      dit jaar op de rol staat. Mooi om dat te zien langskomen. Graag nodig ik u namens het bestuur 
     van harte uit hierbij aanwezig te zijn! 

     In deze nieuwsbrief leest u het gevarieerde programma dat we de komende maand willen uitvoeren. Bent u erbij? 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en lezing 15 maart         Caroline Kok-Goedee, secretaris 

Nieuw in Het Voorhuis: cadeaubonnen voor een workshop advocaat maken. 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Maart 2018 -  5e jaargang nr 3 

Voortgang kuiperij: de werkzaamheden vorderen. Wij zijn nog op zoek naar een partij-
tje ijsselsteentjes voor de muurvoet van het gebouwtje. Heeft nog iets achter het huis liggen? 
Alle beetjes helpen. Openslaande schuurdeuren en houten draai– of schuifraampjes zijn ook 
welkom. Oude balken en vloerdeeltjes zijn altijd handig.  
Contactpersoon: Wim Breedijk, telefoon 0184–642717 of e-mail: wim@breedijknet.nl 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die 
gehouden wordt op donderdag 15 maart 2018. 
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 Henk Koesveld een korte 

lezing geven over het thema woongeschiedenis  
 

Huis en haard 
 

We horen deze avond een stukje geschiedenis van het dagelijks leven. Waarom 
heet een stadhuis in Frankrijk ‘Hôtel de Ville’ terwijl wij bij een hotel aan iets 
anders denken? In Engeland verrezen imposante landhuizen die eind 19e eeuw de 
adel tot wanhoop dreven: het onderhoud werd onbetaalbaar. Hoe kwam dat en hoe 
reageerde men daarop? In dezelfde tijd leefden in ons land velen in bittere armoe-
de en over hun bestaan weten we veel. Als laatste de moderne tijd die, wat ‘huis 
en haard’ betreft, na de Tweede Wereldoorlog begint. 
 

De spreker is een oude bekende bij ons. In 2014 heeft hij al eens een Kortavond in 
Het Voorhuis gehouden en met succes! Henk Koesveld is docent geschiedenis en 
een meester in het vertellen van kleurrijke avonturen die zich afspelen in de mid-
deleeuwen. Hij baseert zijn verhalen op grondig historisch onderzoek.  
 

3.  Pauze 
4.  Vaststellen agenda algemene ledenvergadering 
5. Mededelingen en ingekomen stukken 
6. Notulen van de algemene ledenvergadering 23 maart 2017 
7. Jaarverslag 2017 
8. Financieel verslag 2017, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaar- 
 rekening 2017 
9. Vaststellen begroting 2018  
10. Verkiezing lid kascontrolecommissie: aftredend is de heer Rien Brandwijk 
11.     Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Jan Boele, voorzitter  
12. Plannen volgend seizoen 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
 

Graag begroeten wij u op 15 maart. 

De toegang is voor leden 
van de Historische Ver-
eniging Binnenwaard is 
gratis. 
Ook niet-leden zijn har-
telijk welkom, zij betalen 
€ 2,- entree. 

Spreker is de heer Henk 
Koesveld, docent geschie-
denis, auteur en verteller.  

In verband met de leden-

vergadering begint deze 

avond om 19.30 uur. 



Activiteiten in Museum Het Voorhuis              Karin Oskam-Kuiper 
 

Dubbeltentoonstelling Gouden herinneringen in Poeziealbum en Sieraad, 17 februari - 27 mei 

Agenda voorjaar 2018 – zie de flyer voor activiteiten tot en met de zomervakantie. 

Bent u al eens in Museum Het Voorhuis geweest? Nog niet? U zult niet de eerste zijn, die verbaasd is!  

Van de penningmeester           Ellen de Winter–van der Poel  

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 

Bij de nieuwsbrief van maart 2018 ontvangt u een contributiefactuur voor het lidmaatschap 2018. Voor betaling zijn er 
twee mogelijkheden:  
• de contributie wordt automatisch geïncasseerd, dit wordt duidelijk op de factuur vermeld en u hoeft niets te doen. 
• u betaalt zelf. In dit geval vragen wij u de factuur vóór 31 maart 2018 te betalen onder vermelding van het factuur-

nummer en het lidnummer. Dank voor uw medewerking! 

De Rabobank Clubkas Campagne komt er weer aan. Leden van 
de Rabobank Merwestroom ontvangen een code waarmee ge-
stemd kan worden op www.clubkascampgne.nl tussen 27 maart 
en 10 april 2018.  
 

Doe mee, uw stem is geld waard. Het beschikbare budget van 
100.000,- euro wordt namelijk naar rato van het aantal stem-
men verdeeld. Het verschil met vorig jaar is, dat u slechts één 
stem per deelnemende vereniging of stichting kunt uitbrengen. 
U moet wel op vijf deelnemers stemmen. Wilt u ook bij andere 
leden van Rabobank Merwestroom, die wellicht geen lid zijn 
van onze Historische Vereniging, vragen of ze ook op het pro-
ject van De Kuiperij gaan stemmen? U hebt uw eigen stem als 
ruilmiddel!  

Museumweek 
Nog meer goud in huis - Het Echte Goud ! - onder dit motto vraagt de Museumvereniging jaarlijks aandacht 
voor de vrijwilligers in musea. Dit jaar is de museumweek van 9 tot en met 14 april. Elke middag is Museum Het 
Voorhuis open, op zaterdag de hele dag. Vrijwilligers zijn aanwezig om u te laten zien waar zij mee bezig zijn. U 
krijgt nog een overzicht van wie, wat en wanneer. 

De nieuwe tentoonstelling is gestart. Tientallen oude poëziealbums zijn te zien in de vitrines en sommi-
ge kunnen voorzichtig worden bekeken. De oudste albums zijn van voor 1900. Er zijn albums van op-
eenvolgende generaties uit één familie overgaand in de hedendaagse vriendenboekjes. Bij het lezen van 
de kleine gedichtjes komen vele herinneringen boven. Bekijk de mooie plaatjes en tekeningen. 
In de opkamer exposeert goudsmid Jantine van Vliet, geboren in Molenaarsgraaf. Onderdeel van haar 
werk is het aanpassen van erfstukken aan de wensen van nieuwe eigenaren. Dit zijn blijvende herinne-
ringen in goud of zilver.  
Laatste nieuws: zaterdag 7 april komt Jantine in Het Voorhuis sieraden polijsten. Zij laat uw sieraden 
er weer als nieuw uitzien. Tevens kan Jantine wellicht wat extra informatie over uw sieraad geven. 

Lente Workshop Borduren 15 maart in Museum Het Voorhuis 
Docente Annely Vos uit Capelle aan den IJssel geeft op donderdag 15 maart 2018 in Museum 
Het Voorhuis een workshop borduren. U gaat een boekje maken met een mooi geborduurde 
voorkant. Het ontwerp sluit aan bij de tentoonstelling Gouden herinneringen in Poëziealbum 
en Sieraad. Gezien de ervaring wordt het een leerzame en heel gezellige middag.  
 

Datum Donderdag 15 maart 2018. 
Tijd    Welkom vanaf 13.00 uur, workshop van 13.30-16.00 uur.  
Plaats  Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  
Kosten  € 17,50 inclusief materiaal en beschrijving, 3 consumpties en bezichtiging van de tentoon-
  stelling Gouden herinneringen in Poëziealbum en Sieraad.  
  Contant afrekenen met gepast geld s.v.p.  
Aanmelden De plaatsen zijn beperkt, aanmelden is noodzakelijk. Graag vóór 28 februari 2018 via 
  c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of telefoon 0184-641293. 
Verzoek Zelf meenemen: borduurgaren, naalden, schaartje, loep en borduurring.  

BROMMERDAG - zaterdag 14 april. 
 

Heeft u een brommer of een solex van mi-
nimaal 40- jarige leeftijd, meldt u dan aan 
voor de brommertoertocht door de regio. 
De aanmeldingen komen nu regelmatig 
binnen. Wacht niet te lang! 
 

- Gratis deelname bij tijdige aanmelding  
  (lidmaatschap HVB niet vereist). 
- Gratis lunch/koffie voor deelnemers van  
  de toertocht. 
- Gratis entree Museum Het Voorhuis. 
 

Meer informatie: www.binnenwaard.nl  
of 0183 – 581983. 
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