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In deze nieuwsbrief nemen we u mee naar onze activiteiten die vanaf eind augustus plaatsvinden. Natuurlijk 
bent u ondertussen elke zaterdag en derde dinsdag van de maand tussen 14.00 en 16.30 uur van harte wel-
kom in Het Voorhuis om te genieten van de expositie PuddingVormidable. Ook onze website laat zien wat we 
u de komende periode te bieden hebben. Achter de schermen werkt de Stichting Publicaties Binnenwaard 
hard aan het nieuwe boek met veel nog niet eerder gepubliceerd illustratiemateriaal over de watersnood-
ramp van 1953. Het boek zal rond 1 februari 2018 verschijnen.  

In Het Voorhuis verkopen wij ook cadeaubonnen voor een museumbezoek met een kopje koffie. 
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 Zaterdag 26 augustus 2017  -  Zomerexcursie naar De Peel 

met bezoek aan Museum Klok & Peel in Asten en rondrit door De Peel  
 

Ons reisdoel voor deze dag is een streek waar we met onze excursies in 
ruim dertig jaar nog nooit zijn geweest, n.l. De Peel op de grens van 
Noord-Brabant en Limburg. 
De eerste stop is op de markt in klokkendorp Asten voor koffie met vlaai/
gebak. Asten is het centrum van de luidklokkenindustrie in Nederland. 
Na de koffie rijden we naar het bijzonder fraaie Museum Klok & Peel in 
Asten waar we onder leiding van een gids een rondleiding krijgen door 
een unieke collectie luidklokken en beiaarden. De collectie is van interna-
tionale betekenis. Zo is er onder andere een duplicaat te zien van de door 
de internationaal befaamde klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in Asten 
gegoten klok voor de Notre Dame in Parijs. Tevens is er een 19e-eeuwse 
authentieke klokkengieterij ingericht. 
Vervolgens gaan we naar restaurant Van Hoek in Asten waar in een sfeer-
volle entourage een uitgebreide lunch voor ons gereed staat. Dit alles on-
der het toeziend oog van ‘De Nachtwacht’. 
Na de lunch gaan we met onze touringcar een rondrit maken door De Peel met deskundige 
uitleg van een gids. De Peel is een cultuurhistorisch interessant hoogveengebied waar hal-
verwege de 19e eeuw is begonnen met turfwinning. In het huidige landschap zijn de gevol-
gen van deze afgravingen nog goed zichtbaar. In dit gebied ligt ook, 1500 hectare groot, Na-
tionaal Park De Groote Peel. Tijdens de rondrit worden onder andere de specifieke veendor-
pen Helenaveen en Griendtsveen aangedaan. Bij terugkeer in Asten wordt u op een terras 
op de markt een consumptie aangeboden en krijgt u eventjes vrijaf. De bezichtiging van de 
nabijgelegen grote kerk is zeker een aanrader. 

Deze excursie is er geen stadswandeling, er worden geen grote afstanden gelopen. 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

  8.00 uur Vertrek per luxe touringcar nabij voormalige  

Rabobank in Molenaarsgraaf 

Kosten:  
De kosten voor deelname bedragen € 52,- p.p. alles 
inbegrepen. Museumjaarkaarthouders krijgen € 7,- 
korting. Dit doorgeven bij de opgave. 
  

Betaling vóór 13 augustus op rekening NL 91 RABO 
0342 7025 21 onder vermelding ‘excursie’.  
   

Aanmelden: u kunt zich opgeven van maandag 17 
juli 9.00 uur  bij Alie Verhoef, tel. 0184 - 641629. 
 

Specifieke dieetwensen doorgeven bij opgave. 

  9.30 uur Koffie met gebak op de markt in Asten 

11.00 uur Bezoek Museum Klok & Peel 

12.45 uur Lunch in restaurant Van Hoek in Asten 

14.00 uur Rondrit door De Peel 

16.00 uur Consumptie op de markt in Asten en eventjes vrijaf 

17.00 uur Vertrek uit Asten 

18.30 uur Aankomst in Molenaarsgraaf 

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



Activiteiten in Museum Het Voorhuis          Karin Oskam-Kuiper 
 

Tentoonstelling PuddingVormidable van 3 juni  -  16 september 2017 

Gaat u op vakantie? Dan wensen wij u een fijne tijd.  

Blijft u thuis? Dan hopen wij u één dezer weken in Het Voorhuis te begroeten. 

3 juni t/m 16 september  Expositie PuddingVormidable, puddingvormen van 1740-2017 
op 22-7, 19-8    Puddingproeverij 
8 juli     Beoordelen meegebrachte puddingvormen 
26 augustus     Zomerexcursie naar De Peel, aanmelden 17 juli 
7 september     Workshop borduren 
9 september     Open Monumentendag en in Het Voorhuis een Puddingwedstrijd 
23 september t/m  
10 februari 2018    Breien als Ambacht - heel bijzonder breiwerk van Joke Blokland uit Noordeloos 

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: telefoon 0184-422749,  b.g.g. 0184-641629 of via  
e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl      internet: www.binnenwaard.nl      facebook: museum het voorhuis    
www.hetvoorhuis.blogspot.com 

Agenda zomer 2017 

Voor de altijd supergezellige workshop Borduren onder leiding van Annely Vos is nog één plaats 
beschikbaar. Meer informatie op www.binnenwaard.nl. Aanmelden via 
c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of telefoon 0184-641293. 
 

Workshops in voorbereiding: - 18 oktober: breien met kinderen 6-12 jaar  
      - Doosvlieger bouwen (groot)ouder met (klein)kind 
      - 15 november: wol verven met kinderen 

Workshop Borduren  -  7 september 2017       Corrie Vink-Versteeg 

 

Volgende Puddingproeverij  

  22 juli en  

  19 augustus 

 

Puddingwedstrijd 
 

9 september  
 

Maak uw lekkerste, mooiste pudding 
voor onze puddingwedstrijd. Een des-
kundige jury beoordeelt de pudding 
op smaak en uiterlijk.  
 

Doe mee!  
U heeft nog tijd om te oefenen. 
 

In de augustus nieuwsbrief volgen nadere 
gegevens over de wedstijd.  

8 juli 
Beoordelen Puddingvormen  

Heeft u altijd al willen weten hoe 
oud uw eigen puddingvorm is? Of 
de voorstelling iets betekent?  

Op 8 juli zal Pia van Ieperen haar 
kennis met u delen en meegebrachte 
puddingvormen beoordelen. 

Dordrechts museum: tentoonstelling Spiegel voor het Heden tot en met 1 oktober  2017 

Uitnodiging uit Dordrecht: 125 jaar na de oprichting van de vereniging Oud-Dordrecht is een groot deel van de collectie 
van destijds weer voor één keer te zien in het Dordrechts Museum. Een bont geheel van schilderijen tot wapens, een ver-
zameling kunst en kitsch illustreert de hoogte- en dieptepunten van de Dordtse geschiedenis.  
U krijgt als lid van de HVB, bij een bezoek € 4,- korting op de entree bij het noemen van de code HIS617. 

 

Door uw online aankopen via de site www.Sponsorkliks.nl (daar kunt u doorklikken naar de gewenste online winkel) te 
doen, heeft de vereniging al een bedrag van ruim € 230,– ontvangen. Kijk op de website van Sponkliks voor nadere infor-
matie. Bestelt u nooit online? Vraag dan eens bij bekenden die de HVB een warm hart toedragen. Het kost niets! 
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