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In het museum bruist het deze maand en volgende maand van de activitei-

ten. De voorbereidingen vragen al veel aandacht. Het wordt een waardige 

afsluiting van het tweede lustrum van Museum Het Voorhuis. In deze extra 

grote nieuwsbrief leest u wat er allemaal gaat gebeuren. 

We hopen u op één van deze activiteiten te begroeten. 

 

De vorige minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, heeft begin 

oktober 2017 besloten het eeuwenlang niet alleen cultuurhistorisch ondeel-

bare geheel Alblasserwaard en Vijfheerenlanden deelbaar te maken. De 

Vijfheerenlanden gaan definitief naar de provincie Utrecht. Alle inspannin-

gen van de provincie Zuid-Holland ten spijt. Ook het Gebiedsplatform Al-

blasserwaard en Vijfheerenlanden, een platform van 26 maatschappelijke 

instellingen in ons gebied waarbij wij zijn aangesloten, heeft zich scherp 

uitgesproken tegen een opdeling. Wat gaat dit betekenen voor de toekomst 

van de Alblasserwaard? De gemeenten in ons gebied zetten al enige tijd in 

op grenzeloos samenwerken. Is dat het antwoord? We zullen samen de ver-

binding moeten blijven zoeken in onder andere de bescherming van de dij-

ken die geen provinciegrenzen kennen.  

 

Dat is een mooi bruggetje naar het boek Watersnood 1953, ramp en reali-

teit dat de Stichting Publicaties Binnenwaard op 1 februari 2018 laat ver-

schijnen. We kijken met veel uniek fotomateriaal terug op de ramp in 1953 

en blikken vooruit hoe we met dreigingen in de toekomst omgaan.  

Bent u al een in Het Voorhuis geweest? Er is een mooi programma in november en december. En de gastvrouwen schenken heerlijke koffie of thee.  
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December in Museum Het Voorhuis 

2 december 2016  

Hij komt … Sint en Piet in Het Voorhuis  
Op zaterdagmiddag 2 december zullen Sinterklaas en Zwarte 
Piet een bezoek brengen aan Het Voorhuis. Kom eventjes 
langs, oude herinneringen herleven. U bent van harte wel-
kom met of zonder kinderen of kleinkinderen.  
In de keuken worden heerlijke kruidnootjes gebakken. Of 
dat allemaal goed gaat? Misschien kan er wel wat hulp ge-
bruikt worden.  

 

16 december 2017   

Muziek en bisschopswijn  
 
Op 16 december zal muziek of zang ten gehore 
gebracht worden. Wij bieden u op deze middag 
een glas chocolademelk of bisschopswijn ge-
maakt volgens ons traditionele recept. 

19 december  

Mangelen in Het Voorhuis  
 

Tijdens deze dinsdagmiddagopenstelling is er gelegenheid uw eigen da-
mast tafelkleed te mangelen in Het Voorhuis. Damast is een weeftechniek 
waarbij patronen worden ingeweven in dezelfde kleur als de achtergrond. 
Het materiaal kan zijn: katoen, linnen, wol, zijde. Het verschil met strij-
ken is dat mangelen een proces van koude persing is; daardoor gaat het 
ingeweven patroon prachtig glanzen. 
Mangelen klinkt bekend voor iedereen. Die bekendheid komt meer van 
het spreekwoord: door de mangel halen en maar zelden van het mangelen. 
Wie heeft zo’n apparaat nog? In het museum staat er één en die gaan we 
gebruiken. En afgelopen jaar heeft de vereniging een kleine linnenpers 
kunnen bemachtigen, zodat er na het mangelen ook nog geperst kan wor-
den. Kom ervaren hoe dat vroeger ging. 
.  

Meebrengen: ingevocht tafellaken. 
Dinsdag 19 december: van14.00 uur tot 16.30 uur. 
Kosten: entree museum. 

Na Sinterklaas wordt Het Voorhuis in kerstsfeer gebracht. Tot de Drieko-
ningen op 6 januari 2018 blijft de versiering aanwezig. 
 
7 december 
Workshop borduren, informatie zie ommezijde. 

 
23 december 2017  
Het Voorhuis in kaarslicht 
 
Deze zaterdagmiddag verlichten tientallen kaars-
jes Het Voorhuis. Het is een mooi begin van de 
kerstdagen. 
 
 

Leuke cadeautjes uit het museum 

In het museum zijn leuke cadeautjes te koop: 
 
- potjes boerenmeisjes of boerenjongens 
- er zijn nog DVD’s van Oud-Alblas, Molenaarsgraafen Oud-Alblas 
- boeken  
- cadeaubonnen voor entree en een consumptie  
- of geef eens een workshop cadeau: bijvoorbeeld 
  advocaat maken. 
- ook kunt een groepslunch afspreken in Het Voor-
huis. 
 
In het kader van de exposite Breiwerk als ambacht 
zijn er exclusieve wolsoorten te koop. 
 
Gegarandeerd succes! 

30 december 2017 

Bijna Oudejaarsdag 
In Het Voorhuis trakteren wij u op een heerlijke oliebol bij de  
koffie 



Activiteiten in Museum Het Voorhuis   
 

16 november 2017        Tentoonstelling Breien als ambacht  

16 november 2017  

Uitnodiging Lezing Stille Getuigen  
Caroline Kok-Goedee, secretaris 

Betaalt u de contributie al via een automatische incasso? U verlicht het werk van de penningmeester als u tot deze manier van betalen overgaat! Een machtigingsformulier vindt u op onze website www.binnenwaard.nl 

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:  € 2,- per persoon, HVB-leden € 1,-, kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding, gratis. 

Groepen zijn op afspraak ook welkom op andere tijden: telefoon 0184-422749, b.g.g. 0184-641629 of via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl  

Meer info op: www.binnenwaard.nl     facebook: Het Voorhuis in de Binnenwaard     www.hetvoorhuis.blogspot.com 

 

15 november 

Workshop Wol verven met kinderen 
 

Tijdens de tentoonstelling Breien als ambacht wordt enkele malen een 
workshop georganiseerd. Na een leuke workshop Breien met kinderen staat 
in november de workshop gewassen Wol verven op het programma. Een 
activiteit waaraan u weer samen met een kind kunt deelnemen. 

Datum Woensdag  15 november 2017. 
Tijd  14.30 - 16.30 uur, inloop vanaf 14.15 uur. 
Plaats  Museum het Voorhuis, Koekoekspad 1 te 
  Bleskensgraaf. 
Kosten € 7,50, inclusief materialen en consump- 
  tie en bezichtigen  tentoonstelling.  
  Contant afrekenen s.v.p. 
Aanmelden  De plaatsen zijn beperkt, aanmelden zo 
  snel mogelijk via secretariraat@binnen- 
  waard.nl of telefonisch 0184-422749. 
Meenemen Ieder kind brengt een begeleider mee en 
  oude kleding meenemen of aantrekken. 

 

Wat gebeurde er?  Midden in de nacht van 26 april 1986 
ontplofte reactor nummer 4 van Tsjernobyl’s kerncentrale. 
Grote hoeveelheden radioactief materiaal kwamen in de 
atmosfeer en verontreinigden grote delen van West- en 
Midden-Europa. In een straal van 30 kilometer rond de re-
actor was de radioactiviteit zo hoog, dat steden en dorpen 
werden geëvacueerd. Honderdduizenden mensen verloren al 
hun bezittingen, werden ziek of stierven. De sprekers be-
zochten diverse malen de ‘death zone’ rond de ontplofte 
centrale. Zij spraken met onderzoekers, ooggetuigen en 
slachtoffers van de ramp en brachten het getroffen gebied in 
beeld. 

 

Slachtoffers. Na meer dan dertig jaar is het gebied nog 
steeds verlaten en domineren spookdorpen met instortende 
huizen het gebied. Persoonlijke bezittingen maken het dra-
ma levensecht. Een vergeelde foto, een speelgoedautootje, 
een hoofdloze pop… Tot op de dag van vandaag veroor-
zaakt de straling nog steeds nieuwe slachtoffers, vooral kin-
deren.  
 

Moederland. Kort na de ramp keerde een handjevol men-
sen terug omdat zij heimwee hadden naar hun moederland. 
Deze ‘self-settlers’ namen het risico van radioactiviteit op 
de koop toe. De 83-jarige babushka Anna is een van hen. 
Zij leeft een sober bestaan op haar kleine stukje land.  
 

Het resultaat van de bezoeken is te zien in een uniek foto-
boek dat een indringend beeld geeft van de gevolgen van de 
ramp, nu meer dan dertig jaar later.  

Entree:  
Gratis voor leden van de His-
torische Vereniging Binnen-
waard. 
 

Niet-leden € 2,- . 

10 november 2017 

Muzikale Kortavond in Museum Het Voorhuis  
met medewerking van het Ensemble Flutamuze 

Borduren onder leiding van docente Annely Vos. Voor 
deze workshop heeft Annely een kerstbal gekozen. Er zijn 
verschillende afbeeldingen mogelijk.  
In Het Voorhuis kunt u tevens genieten van de kerstsfeer. 
Gezien de ervaring wordt het een gezellige, sfeervolle 
middag. Er is nog slechts een enkele plaats vrij. 
 

Datum       Donderdag 7 december 2017. 
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, 

consumpties en bezichtiging van de tentoonstelling Breien als 
ambacht. Contant afrekenen met gepast geld s.v.p  

Aanmelden De plaatsen zijn beperkt, aanmelden is noodzakelijk. 
Graag vóór 15 november 2017 via 
c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of telefoon 0184-641293. 

Verzoek Zelf meenemen: borduurgaren, naalden, schaartje, loep 
en borduurring.  

7 december 2017 

Workshop Borduren met Annely Vos  

Een goede traditie is het waard om 
te worden voortgezet ! 
Vandaar dat Ensemble Flutamuze 
nu al voor de derde keer een optre-
den in Museum Het Voorhuis 
heeft. In een mix van dertien ver-
schillende combinaties laat Fluta-
muze horen wat er zoal mogelijk is 
met het instrumentarium dat wordt 
bespeeld door de negen leden van 
dit unieke ensemble. Met tien ver-

schillende blokfluiten, violen, nyckelharpa, gitaar, viola da gambas, klave-
cimbel en luiten spelen zij een mix van Renaissance, Barok, Volksmuziek 
uit diverse landen en een tikkie Jazz. Bij de presentatie zal er specifieke 
aandacht zijn voor de historie en details van de vele instrumenten. Wat 
heeft hun zoektocht voor verrassingen opgeleverd ?  
Ontdek het zelf en kom op vrijdag 10 november luisteren naar Ensemble 
Flutamuze. 
 

Toegang:  € 7,50 incl. consumpties en toegang tot de lopende expositie.  
  De plaatsen zijn beperkt opgeven is noodzakelijk, bij voorkeur 
  via secreatariaat@binnenwaard.nl of telefoon 0184-422749 
Aanvang:  20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Uitgebreide info op 
  www.binnenwaard.nl/kortavond. 

Voor de workshops en kortavonden  
in Het Voorhuis geldt  

vol is vol! 

Het bestuur nodigt u uit voor een lezing op donderdag 16 november 
2017 in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf.  
Aanvang 20.00 uur. 
 

Het onderwerp voor deze avond is  
 

Stille Getuigen, de kernramp van Tjernobyl 30 jaar later 
 

Sprekers zijn de heren  
 

Hans Wolkers en Daan Kloeg 
wetenschappers en fotografen. 

De sprekers hebben een fotoboek 
uitgegeven. ‘Met de verkoop van 
het boek willen we niet alleen de 
gevolgen van deze ramp laten zien, 
maar ook de self-settlers helpen’, 
zegt Kloeg. ‘We hebben ieders hulp 
nodig om dit tot een succes te ma-
ken, dus we hopen dat mensen het 
boek gaan bestellen 
In 2015 won het boek de tweede 
prijs in de prestigieuze International 
Photography Award fotocompeti-

tie.‘ 

Wij hopen u 16 november te mogen begroeten. Het belooft een indringen-
de avond te worden. 

Impressie van de tentoonstelling Breien als ambacht 
 

De tentoonstelling wordt goed bezocht. Het onder-
werp trekt veel dames natuurlijk. Maar er zijn ze-
ker ook mannen die breien. Kijkt u maar naar deze 
breiende chauffeur. 
 
In het museum ziet u het resultaat van een leven-
lang breien. Er zijn breisels te zien uit verschillen-
de perioden. De breihobby van Joke Blokland verbreedde 
en is uitgebreid met spinnen en verven. Het verven van 
garens met natuurlijke kleurstoffen heeft zelfs internatio-
nale bekendheid gebracht.  
 
Naast het breiwerk ziet u veel verschillende garens: wol 
natuurlijk, linnen, zijde, katoen en nog veel meer. U kunt 
het verschil voelen.  
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