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In deze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie kijken we terug op 22 april: naar de geslaagde activiteiten 
rondom 10 jaar Het Voorhuis met als grote aandachtstrekker de zeer geslaagde eerste Binnenwaard Oldti-
merdag. En bovendien werd op deze dag een reconstructie van de overtoom in gebruik genomen. Ook voor 
de komende zomermaanden hebben we voor u weer diverse interessante activiteiten op stapel staan. Voor 
meer informatie verwijzen we ook naar onze website. 

In Het Voorhuis verkopen wij ook cadeaubonnen voor een museumbezoek met een kopje koffie. 
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Dit mooie bedrag heeft de sponsoractie van de Rabobank opgebracht. 
Het wordt toegevoegd aan het fonds voor de overbrenging van de kuiperij 
van Van Engelen. 
 
 

Dank voor uw steun. 

Zaterdag 22 april 2017 was voor ons een dag vol hoogtepunten in het 
kader van het 10-jarig bestaan van Het Voorhuis. We kijken er met een 
heel tevreden gevoel op terug. Aan het begin van de dag verzamelden 
75 oldtimers zich bij Boerderij Gijbeland voor de eerste Binnenwaard 
Oldtimerdag. De 175 inzittenden reden de prachtige tocht door de Al-
blasserwaard.  
 
Bij Het Voorhuis was het die dag een drukte van belang. Er waren een 
grote brocantekraam, oudhollandse kinderspelen, wasdemonstraties 
op de boenstoep, workshops advocaat maken en demonstraties hout-
draaien. Kinderen konden ook rijsen bezems maken. Ruim 600 bezoe-
kers wisten de weg naar Het Voorhuis te vinden. Met de flexibele inzet 
van onze vrijwilligers is alles in goede banen geleid.  
 
Voor een uitgebreide fotoreportage en film kunt u terecht op http://
www.binnenwaard.nl/eerste-terugblik-oldtimerdag-binnenwaard. 

Terugblik 22 april: eerste Binnenwaard Oldtimerdag  

in combinatie met de activiteiten rond 10 jaar Het Voorhuis 

Ingebruikname overtoom 
Ook op 22 april namen we de overtoom in het Alblasserbos in gebruik. 
De commissie Restauratie Kleine Monumenten van de Historische Ver-
eniging Binnenwaard was initiatiefnemer en heeft hier zeer actief aan 
meegewerkt. De overtoom is onderdeel van het Vaarroutenetwerk Al-
blasserwaard/Vijfheerenlanden. Burgemeester Dirk van der Borg en 
Jan Kroos, clustermanager van de Gasunie, haalden de schouw van 
Aad Schouten met daarin wethouder Kees Boender over.  
 
Via de link http://www.binnenwaard.nl/terugblik-onthulling-overtoom
-op-zaterdag-22-april-2017/ ziet u een uitgebreid foto-overzicht.  

Rabobank Merwestroom Clubkas Campagne 



Activiteiten in Museum Het Voorhuis          Karin Oskam-Kuiper 
 

Nieuwe 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. 

13 en 20 mei   Extra houtdraai demonstraties door Adrie Bezemer. 
16 mei     Dinsdagmiddagopenstelling. 
27 mei     Voorjaarsexcursie naar IJsselstein. 
3 juni t/m 16 september Expositie PuddingVormidable, puddingvormen van 1700-2017. 
op 24-6, 22-7, 19-8  Puddingproeverij. 
9 juni        10.30 uur  Herdenking bij het oorlogsmonument bij Boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf 
     door leerlingen hoogste groepen van de School met de Bijbel en de Stapsteen. 
8 juli     Beoordelen meegebrachte puddingvormen. 
7 september    Workshop borduren.  
9 september    Open Monumentendag en in Het Voorhuis een Puddingwedstrijd. 

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 

Workshop Borduren  -  7 september 2017        Corrie Vink-Versteeg 

Docente Annely Vos uit Capelle aan den IJssel geeft ook tijdens deze tentoonstelling een Workshop Borduren 
in Museum Het Voorhuis. Onder haar leiding maakt u een speldenkussentje in een  
aardewerk puddingvormpje.  
 

Datum    Donderdag 7 september 2017 
Tijd      Inloop vanaf 13.00 uur, workshop van 13.30-16.00 uur.  
Plaats    Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  
Kosten     € 17,50 inclusief: puddingvormpje, borduurstof, beschrijving, 3 con- 
     sumpties en bezichtigen van de tentoonstelling PuddingVormidable 
     Contant afrekenen met gepast geld s.v.p.   
Aanmelden  De plaatsen zijn beperkt, max. 20 personen. Aanmelden is noodza- 
     kelijk, graag zo snel mogelijk c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of  
     telefoon 0184-641293. 
Verzoek    Zelf meenemen: verschillende kleuren borduur- 
     garen, naalden, schaartje en loep.  

8 juli 

Beoordelen van meegebrach-
te puddingvormen door een 
van de exposanten. 

Wie denkt bij puddingvormen niet aan de vis van aardewerk of aan de druiventros? Uiteraard zijn ze onder-
deel van de expositie. In het hele museum is een diversiteit aan puddingvormen te zien, waaronder zeldza-
me exemplaren. De oudste vorm dateert uit 1740 en de jongste is in de 21e eeuw gemaakt. Er zijn vormen van 
diverse materialen, kleuren, voorstellingen en uit verschillende perioden te bewonderen. Naast de pudding-
vormen zijn ook custardglaasjes tentoongesteld. De verrassende expositie is tot stand gekomen doordat An-
nette van Vianen en Pia van Ieperen een deel van hun verzameling in bruikleen wilden geven. Ongeveer vijf-
tig van alle tentoongestelde puddingvormen zijn nog in gebruik. 

 

Aankondiging  
Puddingwedstrijd 

 9 september  
Maak uw lekkerste, mooiste 
pudding voor onze pudding-
wedstrijd. Doe mee!  
Er is nog tijd om te oefenen. 
Meer details in de volgende 
nieuwsbrief. 
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