
Met deze nieuwsbrief richten we uw aandacht op diverse activiteiten in de komende 
maanden. In de eerste plaats is dit de zomerexcursie van zaterdag 25 augustus 2018 

naar Zeeland. Ondertussen loopt de expositie Gouden Herinneringen nog door tot en met zaterdag 
8 september 2018. Het aanbod van unieke poëziealbums en de belangstelling voor de expositie is zo 

groot dat we besloten hebben de lopende expositie te verlengen. Vanaf 9 juni zijn er andere poëziealbums en 
sieraden te bezichtigen. U bent van harte welkom! 8 September valt samen met de Boerderijdag die in en rond 
Boerderij Gijbeland gehouden wordt. Dat is een dag om nu al in de agenda te zetten. Voor meer informatie 
verwijzen we u graag naar onze vernieuwde website www.binnenwaard.nl. 
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Zomerexcursie naar Zeeland  -  zaterdag 25 augustus 2018 

naar historisch Veere met een koffiestop in het stadje Brouwershaven 
 

Ons reisdoel voor deze dag is het prachtige stadje Veere in Zeeland. Voor we in Veere arriveren maken we eerst een stop 
in het pittoreske stadje Brouwershaven op Schouwen-Duiveland, waar we aan de historische binnenhaven koffie met 
gebak gaan nuttigen. U krijgt daarna nog even de gelegenheid om het stadje te verkennen om bijvoorbeeld de imposante 
St. Nicolaaskerk (1325) en het prachtige stadhuis (16e eeuw) te aanschouwen. Vervolgens rijden we via de indrukwek-
kende 9 kilometer lange Oosterscheldekering naar Veere. De oude stad Veere, gelegen op het voormalig eiland Walche-
ren, ademt cultuur en historie. De smalle straatjes, de statige handelshuizen en niet te vergeten de imposante Grote Kerk 
en het beroemde Stadhuis (16e eeuw) voeren u naar vervlogen tijden en een rijk verleden. Na aankomst gaan we in res-
taurant ‘t Waepen van Veere eerst een (warme) lunch gebruiken. Na de lunch maken we een stadswandeling o.l.v. gidsen 
die u meenemen langs de vele monumentale panden en verborgen plekjes in de stad en hoor de verhalen die achter de 
gevels schuil gaan. Voor we huiswaarts keren krijgt u nog ruim gelegenheid om zelf Veere te verkennen of een terrasje 
te pikken. Eventuele drankjes ‘s middags zijn voor eigen rekening.  

 
 
 

 
De kosten voor deelname bedragen € 53,- p.p. alles inbegrepen.  
Specifieke dieetwensen doorgeven bij opgave.  
Betaling vóór 11 augustus op rekening NL 91 RABO 0342 7025 21 van de HVB o.v.v. zomerexcursie. 
 

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

Het programma ziet er als volgt uit: 

  8.00 uur Vertrek per luxe touringcar bij De Spil te Bleskensgraaf (parkeerplaats Melkweg) 

  9.30 uur Koffie met gebak in Brouwershaven 

11.15 uur Vertrek uit Brouwershaven naar Veere via de Oosterscheldekering 

12.15 uur Lunch (warme) in ’t Waepen van Veere 

13.30 uur  Stadswandeling o.l.v. gidsen 

14.30 uur Anderhalf uur vrijaf om eigen invulling aan te geven 

16.15 uur Vertrek uit Veere 

18.00 uur Aankomst in Bleskensgraaf. 



In de afgelopen tijd hebben al diverse leden via de homepage van onze website digitaal 
aankopen gedaan bij een winkel of een bedrijf. Dat gaat heel eenvoudig. Onderaan de 
pagina van www.binnenwaard.nl staat een banner met de afbeelding van Sponsorkliks 
en daarachter de tekst: Winkel online via Sponsorkliks en steun onze vereniging. Vervol-

gens klikt u de webwinkel van uw keuze aan en doet een uw bestelling. Het mooie van deze manier van bestellen is dat 
het u geen extra geld kost en dat de Historische Vereniging Binnenwaard van elke bestelling een klein bedrag ontvangt. 
Bij elkaar opgeteld kan dat behoorlijk oplopen. Zo staat de teller inmiddels op ruim € 300,-. Een mooi bedrag dat we 
willen besteden aan projecten zoals de restauratie van kleine monumenten. Doet u ook mee? Hartelijk dank! 

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 herinnerin-
gen in Poëziealbum en Sieraad te verlengen tot en met zaterdag 8 september 2018. Vanaf zaterdag 2 juni 
is een geheel 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. 

Museum Het Voorhuis                 Karin Oskam-Kuiper 

Zaterdag 4 augustus: Kalligraferen, de klassieke kunst van het schoonschrijven  
Jansje Vonk kalligrafeert prachtige naamkaartjes in schoonschrift tijdens deze openstellingen. 
In het verleden werd kalligrafie voornamelijk voor religieuze doeleinden gebruikt, nu wordt  
het veelvuldiger toegepast.  

eigen-
tijds, 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:  maandag 16 juli 2018 
Tijd:   20.00 - 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 
Kosten:  € 15,- per persoon, inclusief de benodigde materialen, entree museum en  
  consumpties. S.v.p. contant af rekenen. 
Aanmelden: via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl of via 0184-422749  

Zomer in Het Voorhuis: creatieve schrijfactiviteiten 

Zaterdag 30 juni: creatieve schrijfworkshop door Ditty van Drenth 
U gaat aan de slag met het thema Gouden Herinneringen. Met eenvoudige schrijfoefeningen 
leert u uw gedachten toe te vertrouwen aan papier. Alle deelnemers gaan gegarandeerd met een 
gedicht naar huis. 
 

Datum: 30 juni 2018 
Tijd:  13.00 uur, duur 5 kwartier, inloop vanaf 12.30 uur. 
Kosten  € 10,-  per persoon, inclusief materialen, entree museum en consumptie. 
  Contant af rekenen. 
Aanmelden  via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl of via 0184-422749 

Agenda zomer 2018 

30 juni    Workshop creatief schrijven 
16 juli    Workshop Handlettering  

  4 augustus    Demonstratie Kalligraferen  
24 augustus    Zomerexcursie naar Zeeland 
  8 september   Open Monumentendag en Boerderijdag 
15 september   Start nieuwe tentoonstelling: over het werk van schilder Rokus van Vuuren 
20 september  Workshop borduren met Annely Vos   

In Het Voorhuis zijn lekkere cadeautjes te koop, bijvoorbeeld heerlijke boerenmeisjes en boerenjongens,  

bereid volgens traditioneel recept. Om de vingers bij op te eten! 
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