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 Van het bestuur                 Jan Boele, voorzitter 

Graag wens ik namens het bestuur al onze leden en lezers van de nieuwsbrief een voorspoedig en vooral gezond 2018. 
Het bestuur en diverse commissies hebben voor het jaar 2018 in verband met het 35-jarig jubileum van de Historische 
Vereniging Binnenwaard tal van activiteiten op de rol staan. Het bestuur van de Stichting Publicaties Binnenwaard pre-
senteert in samenwerking met het bestuur van onze vereniging op 1 februari 2018 het boek Watersnood 1953; ramp en 
realiteit. Het is de aftrap van een hele reeks waarover we u via onze nieuwsbrieven, onze website of facebook zullen 
informeren. Wij hebben er veel zin in en hopen u in de loop van het jaar dan ook te ontmoeten bij een of meer van deze 
activiteiten. 
Omdat 2018 een bijzonder jaar is, hebben we voor de mensen die in 2018 lid worden een mooie actie: Iedereen die in dit 
jaar lid van onze vereniging wordt, ontvangt als welkomstgeschenk het boek Samen met een Doel. Dit is hét boek over 
het verenigingsleven in de dorpen Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland, Goudriaan en 
Wijngaarden. Dit mag u niet missen dan missen we u ook niet! 

Uitnodiging presentatie boek en lezing 1 februari 2018             Caroline Kok-Goedee, secretaris 

In Het Voorhuis verkopen wij ook cadeaubonnen voor een museumbezoek inclusief een kopje koffie/thee. 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Januari 2018 -  5e jaargang nr 1 

Bestuurslid of vrijwilliger gezocht voor sociale media  

 

De besturen van de Historische Vereniging Binnenwaard en de Stichting Publi-
caties Binnenwaard nodigen u graag uit voor de presentatie van het boek  
 

Watersnood 1953, ramp en realiteit  
 

en aansluitend een lezing op donderdag 1 februari 2018 in De Spil, Willem van 
den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
 

Het onderwerp voor de lezing heeft dezelfde titel als die van het boek: 
 

Watersnood 1953, ramp en realiteit 
 

Spreker is Jan Boele, voorzitter van onze vereniging. 
 

Op 1 februari 2018 is het 65 jaar geleden dat watersnoodramp van 1 februari 
1953 vooral het zuidwesten van Nederland teisterde. Vele doden, gewonden en 
enorme schade waren het gevolg. De ramp is bij degenen die het meemaakten in 
het geheugen gegrift. Ook de dorpen in de Alblasserwaard ontkwamen niet aan 
het wassende water. 
 

Deze avond gaat het vooral over de aanleiding tot de ramp in de Alblasserwaard, 
de dijkdoorbraak en de gevolgen voor de dorpen Oud-Alblas, Wijngaarden, Bles-
kensgraaf, Molenaarsgraaf, Ottoland en Brandwijk.  
 

Door klimaatverandering stijgt de zeewaterspiegel en valt er meer regen. Welke 
maatregelen nemen we nu in de Alblasserwaard en zijn die voldoende om toe-
komstige dreigingen het hoofd te bieden? 
 

Aan de hand van uniek fotomateriaal neemt Jan Boele u mee met de route van 
het water op 1 februari 1953 en de dagen erna in de Alblasserwaard en geeft hij 
een doorkijkje naar de toekomst.  
 

Graag begroeten wij u op 1 februari. 

Entree:  
Gratis voor leden van de Historische 
Vereniging Binnenwaard. 
 

Ook niet-leden zijn hartelijk wel-
kom, zij betalen € 2,-. 

Onze vereniging beschikt over een eigen website en een facebookpagina. Gelukkig hebben we vrijwilligers binnen onze 
vereniging die zich buitengewoon inzetten voor het actueel houden van deze media! Wij zijn op zoek naar een bestuurs-
lid voor onze vereniging die frisse ideeën heeft over het juist inzetten van deze digitale media. Mocht een bestuurszetel 
teveel van het goede zijn, dan zijn we ook blij met iemand die hierin een adviesrol wil vervullen. Weet u iemand die dit 
zou kunnen of willen of vindt u het zelf leuk op deze manier iets voor onze bloeiende vereniging te doen, dan kunt u 
contact opnemen met Jan Boele, telefoonnummer 06-16221757 of via e-mail j.boele1@hetnet.nl.  

Het boek is deze avond te koop 
voor € 10,-. Vanaf 3 februari is het 
te koop in Museum Het Voorhuis.  
Bestellen kan bij mevrouw E. Jon-
geneel-Verhoeff, telefoon 0184-
691675, via e-mail boekenver-
koop@ binnenwaard of website 
www.binnenwaard.nl. Bij verzen-
ding per post worden portokosten 
berekend. 

mailto:j.boele1@hetnet.nl


Activiteiten in Museum Het Voorhuis              Karin Oskam-Kuiper 
 

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

Hebben wij u al in Museum Het Voorhuis mogen begroeten? Breng eens een bezoekje. Er zijn interessante ten-

toonstellingen en er is een gezellige koffietafel. Openingstijden zie hierboven. 

t/m 10 februari 2018  Tentoonstelling Breien als ambacht - heel bijzonder breiwerk van Joke Blokland uit Noordeloos 
27 januari   Hulp bij breiproblemen met Joke Blokland 
1 februari   Presentatie boek en lezing Watersnood 1953, ramp en realiteit 
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   Lezing over huis en haard voorafgaand aan de Algemene ledenvergadering van de vereniging 

Agenda voorjaar 2018 

Nog een paar weken is de tentoonstelling Breien als ambacht te zien. Er is 
veel belangstelling geweest. Voor de komende weken staan nog een paar acti-
viteiten gepland. Eén daarvan is Hulp bij breiproblemen. Komt de wirwar van 
draden u bekend voor? Ook aan een breiwerk begonnen en nooit af gekregen? 
Dit overkomt menige breister.  
Zaterdagmiddag 27 januari is Joke Blokland in museum Het Voorhuis aan-
wezig. Zij houdt dan spreekuur voor ieder die haar advies wil vragen over een 
breiwerk. Dit belooft een gezellige middag te worden. 
Zaterdag 10 februari wordt de tentoonstelling afgesloten met een modeshow 
van de gebreide modellen. 
 

De voorbereidingen voor de volgende tentoonstelling, die begint op 17 februari, zijn alweer in volle gang. Een tipje van 
de sluier lichten we voor u op. De titel is Gouden herinneringen, in poëziealbum en sieraad. Met poëziealbums van par-
ticulieren en van de vereniging met medewerking van goudsmid Jantine van Vliet, geboren in Molenaarsgraaf. In de vol-
gende nieuwsbrief meer hierover. 

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 - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP 
 

aan alle bezitters van historische bromfietsen in Graafstroom en omstreken, voor deel-
name aan de BROMMERDAG op zaterdag 14 april 2018. 
Voor bromfietsen en solexen van 40 jaar en ouder is een exclusieve toertocht uitge-
zet. Onderweg bezoeken de deelnemers werkend 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 oldtimer bezit, laat het ons weten!  
Bij vragen en/of tips: mail naar secretariaat@binnenwaard.nl of bel naar 0183-581983. 

Op 4 november 2017 heeft mevrouw Nel IJzerman-van Engelen de eerste 
van de zestien palen geslagen voor de bouw van de kuiperij, die aan de 
oostkant van Boerderij Gijbeland komt. Dit was een mooi moment! Veel 
werkzaamheden die we in dit stadium verrichten zijn zeer noodzakelijk 
maar later niet meer zichtbaar. Als stip op de horizon hebben we de ope-
ningsdatum al bepaald: zaterdag 27 oktober 2018. Tot aan dat moment 
verrichten enthousiaste commissieleden met daaromheen de nodige vrij-
willigers en instanties, die geheel of gedeeltelijk belangeloos meehelpen, 
alle noodzakelijke werk. Dat is vooral leuk om te doen!  
Wij houden graag onze hand op als u nog materialen in de aanbieding 
heeft die we kunnen gebruiken of als u een financiële bijdrage wilt geven 
om onze begroting helemaal sluitend te krijgen. De Historische Vereni-

ging Binnenwaard is een ANBI. Dat betekent dat u uw gift bij uw belastingaangifte weer kunt aftrekken. 
Als u een handige klusser bent en u zin heeft om mee te werken dan is uw hulp ook van harte welkom. Wilt u meer we-
ten, neem dan contact op met Jan Boele, telefoonnummer 06-16221757 of via e-mail j.boele1@hetnet.nl.  

Voortgang kuiperij: wilt u ook meedoen? Vele handen maken licht werk       Jan Boele 
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