
 

 

 

Puddingwedstrijd 
Nu de expositie PuddingVormidable nog enkele keren te bezichtigen is in Museum Het Voorhuis in Bleskens-

graaf wordt op zaterdag 9 september, tijdens Open Monumentendag, een puddingwedstrijd georganiseerd. 
 

Doe mee - maak uw lekkerste en mooiste pudding! 
Voor de wedstrijd zijn alle puddingsoorten welkom: van de smaakvolle 

custardpudding tot lavendelpudding en van gelatinepudding tot gries-

meelpudding. Een deskundige jury beoordeelt de pudding op smaak, ui-

terlijk, recept en uiteraard de bijzondere vorm. 
 

Inleveren 
De puddingen kunnen tussen 11.00 en 12.00 uur in Museum Het Voorhuis 

worden ingeleverd. Het storten en het opmaken van de pudding kan ter 

plekke. S.v.p. eigen onderbord meebrengen.  
 

Jurering 
De wedstrijdjurering vindt tussen 13.00 en 14.00 uur plaats.  

Publieksjury: altijd al een pudding willen beoordelen? Dan kunt u tussen 

14.00 en 15.00 uur meedoen aan de publieksjurering. 
 

Uitslag 
De winnaar van de wedstrijd wordt om 15.30 uur bekendgemaakt. 
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Open Monumentendag Molenwaard - 9 september 2017  
Museum Het Voorhuis hele dag open 

 

 

Lezingen 2017-2018 
 

27 oktober (is op vrijdag) speciale lezing  
 

500 jaar Reformatie in de Alblasserwaard  

Sporen van het ‘Lutherye’ op het Hollandse  

platteland?  

door Sander Wassing  

met muziek uit deze periode  

door Simon Telling 
 

Locatie: Hervormde kerk, Goudriaan. 

Aanvang 20.00 uur 

Φ 

16 november 2017 

Stille getuigen  

De kernramp van Tjermobyl 31 jaar later 

door Hans Wolkers, wetenschapper en  

Daan Kloeg, fotograaf 
 

Locatie: De Spil, Bleskensgraaf  

Aanvang 20.00 uur 

Φ 

1 februari 2018 

De Watersnood van 1953  

door Jan Boele 

en presentatie fotoboekje over de Watersnood  

met veel, tot nu toe onbekende, foto’s  
 

Locatie: De Spil, Bleskensgraaf 

Aanvang 20.00 uur 

Φ 

15 februari 2018 

Lezing  
 

Locatie: De Spil, Bleskensgraaf 

Aanvang 20.00 uur 

Φ 

15 maart 2018 

Lezing 

en Algemene Ledenvergadering  
 

Locatie: De Spil, Bleskensgraaf  

Aanvang 19.30 uur   

Φ 

 

 

Door onvoorziene omstandigheden kunnen wijzigingen  

optreden in het programma. 

Aanvullingen en wijzigingen worden bekend gemaakt  

via nieuwsbrieven, website en in de pers 

 

Van het bestuur              Jan Boele, voorzitter 

Brocanteverkoop  

en andere activiteiten Molenwaardse Puddingwegstrijd 

Kleine tentoonstelling over  

hennepteelt en touwslaan 

13.30 uur: mini concert zangkoor O en U 

Vrijwilliger gezocht voor educatiewerkgroep 
 

Heeft u er slag van met jeugd (basisschool) om te 
gaan? Heeft u creatieve ideeën voor activiteiten 
met kinderen? En weet u iets van de streekgeschie-
denis of wilt u zich daarin verdiepen?  
Dan bent u misschien wel de persoon (m/v) die we 
zoeken. Wij zoeken namelijk uitbreiding voor de 
educatiewerkgroep.  
De werkzaamheden houden onder meer in: con-
tact met de school, gastvrouw/heer in het museum 
bij schoolbezoek, ontwikkelen van activiteiten.  
Bel eens voor informatie met Lia Beijer, telefoon 
0183-581975. 

De zomervakantie is voor de meesten van ons al weer verleden tijd. Hopelijk is iedereen weer uitgerust en 
geïnspireerd aan de slag. Voor onze vereniging zijn de voorbereidingen voor het komende winterseizoen in 
volle gang. We hebben weer een mooi en gevarieerd programma voor u. In deze nieuwsbrief leest u daar al 
meer over. We beginnen traditiegetrouw met de zomerexcursie op de laatste zaterdag van augustus, gevolgd 
door het programma op de Open Monumentendag op zaterdag 9 september. Wij hopen velen van u weer te 
mogen begroeten! 

 
 
 

Op zaterdag 14 oktober 
tussen 10.30 - 16.00 uur 
organiseert de archeolo-
gische vereniging een 
reeks van activiteiten 
voor jong en oud rond-
om de middeleeuwse 
kasteelruïne van het 
Huis te Merwede, Ker-
keplaat in Dordrecht, zoals:  
- demonstraties van de Kasteelschutters 
- archeologisch duiken 
- rondleiding kasteelruïne  
- schervenspreekuur 
- kinderactiviteiten  
- demonstraties archeologisch boren 
- informatie over cursus archeologie. 
 
Uitgebreide informatie vindt u op de website van 
de archeologische vereniging:  
www.awn-lek-merwestreek 

Dinsdagmiddag openstelling  
Het Voorhuis in september. 
In verband met het wisselen van de tentoon-
stelling in de 3e week van september is de 
dinsdagmiddag openstelling op 12 september. 
Zaterdag 16 september is de laatste kans de 
tentoonstelling PuddingVormidable te  
bezoeken. 



 

 

Museum Het Voorhuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Koekoekspad 1, Bleskensgraaf 
www.binnenwaard.nl 

Geopend zaterdagmiddag en 3e dinsdagmiddag  
van de maand van 14.00 - 16.30 uur 

 

Activiteiten 2017-2018 
Zie voor informatie over activiteiten ook  

www.binnenwaard.nl en de pers 
 

Najaar 

tentoonstelling PuddingVormidable 
tot en met 16 september 

 

 7 september - Workshop Borduren 
 

 9 september - Museum hele dag open  
      - Puddingwedstrijd 
      - Open Monumentendag Molenwaard 
      - Henneptentoonstelling 
      - Brocantekraam 
 

 

tentoonstelling Breien als Ambacht 
23 september – 10 februari 2018 

 

    oktober     - HVB op Fokveedag in Hoornaar 
 
 

18 oktober     - Breien voor kinderen van 6 - 12 jaar  
        met begeleider 
15 november - Wol verven met kinderen (een vol- 
                           wassen begeleider is nodig) 
 
10 november - Kamerconcert met Flutamuze 
 

 

In december zijn er extra activiteiten 
   2 december - Sinterklaas en Piet  
   9 dec/6 jan.  - Kerstsfeer in Het Voorhuis 
   7 december - Workshop borduren  
 16 december - 
 19 december - Mangelmiddag tafelkleden 
 23 december - Het Voorhuis in kaarslicht     
 30 december - Oliebol bij de koffie 
 

 

2018  
tot en met 10 februari tentoonstelling 

Breien als Ambacht 
 27 januari 
 10 februari    - Modeshow 

 

Aanvullingen en wijzigingen worden bekend ge-

maakt via nieuwsbrieven, website en in de pers.  

Tentoonstelling  
Breien als Ambacht 

Joke Blokland 

23 september – 10 februari 2018 

Breien, wie heeft het nooit gedaan?  
Ongetwijfeld zijn er veel vaardige breisters in on-
ze streek te vinden. Deze tentoonstelling is dan 
echt iets voor u. Alle breisters zullen met verba-
zing rondkijken! 
 

Joke Blokland uit Noordeloos is al tientallen jaren 
professioneel breister en haar passie is om het am-
bacht van breien door te geven. 
In Museum Het Voorhuis zijn niet alleen door 
haar gebreide kledingstukken te zien, maar ook 
alle materialen die nodig zijn om te breien. De di-
verse ongeverfde vezelsoorten, zoals zeealg, ka-
toen, linnen, zijde en kasjmier mogen worden aan-
geraakt om de verschillen te voelen. 
Deze unieke expositie geeft de grote veelzijdig-
heid van het ambacht breien weer. 
 

Tijdens de tentoonstelling worden veel activiteiten 
georganiseerd: enkele workshops voor kinderen 
en volwassenen; bij de workshops voor kinderen 
is begeleiding van een volwassene nodig. Joke 
Blokland zal aanwezig tijdens de dinsdagmiddag 
openstellingen. Op 20 januari kunt u met breipro-
blemen terecht in Museum Het Voorhuis. 

De Open Monumentendag Molenwaard wordt voor de tweede keer 
georganiseerd in samenwerking met Historische Kring Nieuwpoort 
en Historische Vereniging Alblasserwaard-West. Dit jaar schenken 
we aandacht aan de verschillende bronnen van inkomsten in het ver-
leden. Met steun van de gemeente Molenwaard is een mooie brochu-
re gemaakt met veel informatie. Deze wordt huis-aan-huis bezorgd 
in de hele gemeente.  
In Groot-Ammers wordt een tentoonstelling ingericht over de kaas-
handel, zie de brochure. In Museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf 
wordt aandacht geschonken aan: 
 

- Melk, kaas en boter 
Allereerst is de melkveehouderij met de productie van kaas en boter 
heel belangrijk geweest. De aanvankelijk gemengde boerenbedrijfjes 
veranderden naar gespecialiseerde zuivelbedrijven. De omstandighe-
den speelden daarbij een hoofdrol. Door voortdurend inklinken van 
de veengrond werd akkerbouw vanaf ongeveer 1500 steeds lastiger. 
Gras had minder last van hogere waterstanden. En bovendien was er 
veel vraag naar zuivelproducten in de snelgroeiende steden. Het ge-
volg: de specialisatie naar melkveehouderij wordt in gang gezet.  
In het verleden werd op veel boerderijen de melk verwerkt tot kaas 
of boter. In Museum Het Voorhuis is een oude kaasmakerij opgesteld 
en is ook veel te zien over het boterkarnen. Het was arbeidsintensief 
werk dat grote hygiëne vereiste en speciale vaardigheden vroeg. Re-
kent u maar dat boerendochters die dit proces beheersten, gewilde 
partners waren. 
 

- Hennepteelt 
Daarnaast was in de zeventiende en achttiende eeuw de hennep- of 
kinnepteelt een belangrijk bron van inkomsten. Nu kennen wij hen-
nepteelt eigenlijk alleen als een illegale activiteit voor de productie 
van marihuana en hasj. Deze soort is eigenlijk een ander lid van de 
cannabisfamilie. Maar het is een veel breder product en kent vele toe-
passingen. Ook in het verleden was de teelt van de vezelhennep een 
doodnormale agrarische activiteit. Van de vezels van de bast van de 
stengels  vervaardigden lijndraaiers draden, garens en touw.  
Bij Museum Het Voorhuis is een kleine tentoonstelling ingericht over 
de vroegere hennepteelt. Er zijn verschillende oude werktuigen aan-
wezig, waaronder een braak uit Goudriaan, een hekel en verschillen-
de hennepproducten.  

 

Geschiedenis  
Wist u dat hennep een heel oud gewas is? In China werd 4500 jaar 
geleden de hennepvezel al gebruikt als textielvezel en het hennep-
zaad als voedsel. Ook de zeilen en touwen van de eerste schepen die 
de wereldzeeën bevoeren, waren van geweven en gevlochten hen-
nepvezels. Vanaf 600 vervaardigden de Germanen, Franken en Vi-
kingen uit hennepvezel touw, zeil en kleding.  
In de Gouden Eeuw, toen de zeilvaart grote hoeveelheden touw en 
zeilen nodig had, nam de hennepteelt een vlucht. Op veel boerenbe-
drijven werden kleine akkertjes geschikt gemaakt voor de hennep-
teelt. Meer informatie is aanwezig bij Het Voorhuis. 

Boeren, Burgers en Buitenlui 

Programma Open Monumentendag  
Voorhuis

 
10.00 - 16.00 uur Brocante verkoop  
voor interessante prijzen kunt u allerlei 
vintage spulletjes op de kop tikken. 
 
- Gedurende de dag zijn er verschillen-
de activiteiten voor kinderen. 
 
- Kleine tentoonstelling over de vroege-
re hennepteelt. 

 
 

 
 
 
- En als het meezit wordt er op de oude 
boerenmanier touw gedraaid.  
 
- De oude kaasmakerij is onderdeel van 
de vaste inrichting en staat opgesteld in 
de kaaskelder. 
 
 
 
 
- Puddingwedstrijd 
11.00 - 12.00 uur  pudding inleveren 
13.00 - 14.00 uur  jurering puddingen 
14.00 - 15.00 uur publieksjurering  
15.30 uur   uitslag wedstrijd 
Voor en na de jurering kunt u de pud-
dingen bekijken.  
Bij het jureren mag u de pudding proe-
ven. 
 
- Zang 
13.30 miniconcert zangkoor O en U.  

Open Monumentendag Molenwaard 2017 

Museum Het Voorhuis  
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