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 Van het bestuur                Jan Boele, voorzitter 

De eerste grote activiteit die we in 2018 op de agenda hadden staan, is al weer verleden tijd: de presentatie van de het 
boek Watersnood 1953; ramp en realiteit. We bereiden ons nu voor op onze volgende jubileumactiviteit: de museum-
week en de bromfietstoer van zaterdag 14 april 2018. Bent u in het bezit van een bromfiets van 40 jaar of ouder dan kunt 
u meedoen! U kunt natuurlijk op die dag ook naar museum Het Voorhuis komen en genieten van die ronkende motoren 
en tal van andere activiteiten in en rond Het Voorhuis. 
De ondergrondse werkzaamheden voor de bouw van de kuiperij vorderen gestaag. Nadat de palen waren getrild, is de 
grond om de palen weggegraven en zijn, in vaktermen, de koppen gesneld. Ondertussen werken we aan het maken van 
de bekisting, het storten van beton in de bekisting en het maken van de fundering. Uw steun in welke vorm dan ook blijft 
van harte welkom! 

Uitnodiging lezing 15 februari 2018                Caroline Kok-Goedee, secretaris 

Bent u al eens in Museum Het Voorhuis op bezoek geweest? Het is een gezellig klein museum.  

Ook u bent welkom. 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Februari 2018 -  5e jaargang nr 2 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op  
donderdag 15 februari in De Spil, Willem van den  
Heerikweg 1 te Bleskensgraaf. Aanvang 20.00 uur. 
Het onderwerp voor deze avond is:  

 
                                                    rt         ouveau 

 
Art Nouveau, Art Deco, Jugendstil… deze kunststromingen worden aan de lo-
pende band met elkaar verward. De ene stijl is hoekig. De andere sierlijk, met 
dames in wapperende jurken en vooral veel bloemen. Toch? Maar ís dat eigen-
lijk wel zo? Hoe zat het ook alweer?  
 
Tijdens deze lezing over Art Nouveau zal Olga Harmsen u precies uitleggen 
hoe het zit. Zij zal u meenemen naar de 19de eeuw en uitleggen wat ertoe heeft 
geleid dat de Art Nouveau zo sensationeel tot bloei kwam, en waarom de stro-
ming binnen twintig jaar ook weer net zo snel verdween.  
 
We gaan natuurlijk bekijken wat de Art Nouveau kunstenaars op creatief ge-
bied heeft geïnspireerd. Maar we zullen ook zeker kijken naar de technische 
ontwikkelingen en de veranderingen in de maatschappij die deze verrukkelijke 
kunststroming hebben beïnvloed. Daarnaast gaan we leren hoe we Art Nouveau 
kunnen herkennen in bijvoorbeeld de architectuur. En wat de verschillen tussen 
de stromingen in de verschillende landen zijn. 
 
Om dicht bij huis te eindigen sluiten we de avond af met een ‘virtueel’ rondje 
langs de Dordtse Art Nouveau. Dan kunt u meteen controleren of u de tijdens 
deze lezing opgedane kennis in praktijk kunt brengen en de karakteristieken 
van de (Nederlandse) Art Nouveau al kunt herkennen.  
 
Kortom: laat u verleiden door de sierlijke zweepslagen of juist door de sobere 
geometrische vormen van de Art Nouveau. Tijdens deze lezing reizen we kris-
kras door Europa, van Barcelona naar Riga, en van Glasgow naar Wenen, met 
uitstapjes naar Zuid-America, Afrika en China.  
Het belooft een fascinerende reis langs betoverend mooie kunst te worden. 

Graag begroeten wij u op 15 februari.  

Entree: 
Gratis voor leden van de Histori-
sche Vereniging Binnenwaard. 
Ook niet-leden zijn hartelijk wel-
kom, zij betalen  € 2,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spreker is mevrouw Olga 
Harmsen,  
eigenaar van projectbureau  
Maison l’Art Nouveau. 



Activiteiten in Museum Het Voorhuis              Karin Oskam-Kuiper 

Tentoonstelling Breien als ambacht is nog te zien tot en met 10 februari  

Leuk idee voor een cadeautje: de cadeaubon advocaat maken, te koop in het museum. 

10 februari   Laatste dag tentoonstelling Breien als ambacht met modeshow 
15 februari   Lezing over Art Nouveau 
17 februari   Eerste dag tentoonstelling Gouden herinneringen in poëziealbum en sieraad 
15 maart   Workshop borduren onder leiding van Annely Vos, nadere informatie volgt 
15 maart   Lezing over huis en haard voorafgaand aan de Algemene ledenvergadering van de vereniging 
  9-14 april    Museumweek, de vrijwilligers tonen elke dag een aspect van het werken in een museum  
14 april    Brommerdag en museum de hele dag open met veel activiteiten 
    Brocanteverkoop, met interessante, leuke spulletjes, oud hang– en sluitwerk, gereedschap  

Agenda voorjaar 2018 

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.com, 
Facebook: Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 

OPROEP BROMMERDAG op zaterdag 14 april 2018 
 

Uitnodiging aan alle bezitters van bromfietsen en so-
lexen van 40 jaar en ouder in Graafstroom en omstre-
ken, voor deelname aan de een exclusieve toertocht. On-
derweg bezoeken de deelnemers industrieel erfgoed.  
 

- Gratis deelname bij tijdige aanmelding (lidmaatschap  
  HVB niet vereist). 
- Gratis lunch/koffie voor deelnemers van de toertocht.   
  Meer informatie: www.binnenwaard.nl 
 

Bent of kent u iemand in regio Graafstroom die een old-
timer bezit, laat het ons weten!  

 
of bel naar 0183-581983. 

Voortgang kuiperij 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het graafwerk is achter de rug. Het weer werkt niet echt 
mee, maar binnenkort hopen we echt de fundering te storten. 
Ondertussen wordt er ‘onderzoek’ gedaan bij andere liefheb-
bers van het oude aandrijfwerk: oude motoren met riemen, 
en machines die hierdoor in beweging worden gebracht.  
Als u tijd en/of bouwmateriaal heeft voor de bouw van een 
schuurtje dan houden wij ons aanbevolen. Wij zoeken nog 
bijvoorbeeld nog ramen. Een lijst van benodigde materialen 
vindt u ook op de website www.binnenwaard.nl. 

Terugdenken aan vroeger, dat doen we toch allemaal? Een vriendin, een familielid, een 
meester of juf komen allemaal weer voor onze geest bij het zien van de dubbeltentoonstelling 
Gouden herinneringen in poëziealbum en sieraad in museum Het Voorhuis. 
In de opkamer zijn de gouden herinneringen te bewonderen in de vorm van sieraden die 
gemaakt zijn door Jantine van Vliet, sinds 2014 gediplomeerd goudsmid. Een erfstuk aan-
passen aan de wensen van de nieuwe eigenaar is een onderdeel van het werk van Jantine.  
In de middenkamer van het museum zijn gouden herinneringen op papier te zien in de vorm 
van poëziealbums. Er zijn zelfs een aantal exemplaren van vóór 1900, albums uit de vorige 
eeuw, uit de Tweede Wereldoorlog tot en met de hedendaagse vriendenboekjes.  
De expositie is te bezichtigen van 17 februari tot en met 26 mei 2018. 

Nieuwe tentoonstelling Gouden herinneringen in poëziealbum en sieraard vanaf 16 februari 

Advcocaat maken voor één of twee personen 

Van veel kanten hebben we de vraag gekregen of de 
workshop advocaat maken ook per persoon of per twee 
personen kan. Dat kan vanaf heden! Op de laatste dins-
dagmiddag van een kwartaal voegen we de aanmeldin-
gen samen tot een grotere groep. In verband met de in-
koop van de ingrediënten is het nodig u aan te melden.  
Aanmelden kunt u bij secretariaat@binnenwaard.nl 

In de Museumweek van 9-14 april  is het museum elke 
middag open. Vrijwillgers ‘Ons Echte Goud’ laten zien 
waar zij mee bezig zijn. Kom kennismaken met de ach-
terkant van het museum. Een uitgebreid programma 
staat in de volgende nieuwsbrief. 
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