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Programma  
 

Tussen 10.00 en 11.00 uur staan de deelnemers aan de 

Oldtimertocht (voertuigen van minimaal 40 jaar oud) 

achter Boerderij Gijbeland opgesteld. Er zijn heel oude 

exemplaren aanwezig! Vanaf 11.00 uur vertrekken de 

oldtimers voor een prachtige rit door de Alblasser-

waard. Vanaf 14.30 uur komen de eerste weer bij Het 

Voorhuis aan, waar u ze nogmaals kunt bekijken. 
 

Tussen 10.00 en 16.30 uur is Het Voorhuis geopend. 

Deze dag heeft u gratis entree.  

Hier kunt u de expositie over het Geslacht Van Slijpe, 

burgemeesters van Goudriaan van 1705-1958 en de exposi-

tie Houtdraaikunst van Adrie Bezemer bekijken. U kunt 

Adrie deze dag in Het Voorhuis aan het werk zien. Hij 

maakt unieke kunstvoorwerpen! 
 

In Het Voorhuis kunt u die dag advocaat proeven en/of 

meedoen aan een workshop advocaat maken. Work-

shops op het hele uur.  
 

Buiten staat onze brocantekraam met prachtige oude 

voorwerpen tegen zeer betaalbare prijzen.  
 

Ook zijn er oude kinderspelen op het terrein. En kun-

nen kinderen een ‘rijsen’ bezempje maken, met hulp 

van Gert Vonk uit Goudriaan.  
 

Op de boenstoep zijn doorlopend wasdemonstraties. U 

kunt zien hoe in vroeger tijden de was gedaan werd. 

Wat een werk was dat! 
 

Het geheel wordt opgeluisterd door Liane de Keijzer 

(De Molenhoek vermaak) met een buikorgeltje. Zij is de 

gehele dag aanwezig.  
 

U komt toch ook langs! 

Zaterdag 22 april 2017—10 jaar Museum Het Voorhuis  

een dag vol activiteiten in en om het museum en de 1ste Binnenwaard Oldtimerdag 

In ons laatste verenigingsblad hebben we u geïnformeerd over de activiteiten die op 22 april 2017 

plaatsvinden. Op die ochtend onthullen we om 10.30 uur bij het Gascompressiestation van de Gas-

unie in het Alblasserbos bij Wijngaarden de overtoom. Ook al vaart u niet, we nodigen u uit in de 

komende tijd een kijkje te nemen bij de overtoom. Tijdens een prachtige rondwandeling door het 

Alblasserbos komt u er langs. Een informatiepaneel op de overtoom geeft u tekst en uitleg over de werking. 

In deze nieuwsbrief treft u het programma aan van de activiteiten in het kader van 10 jaar Museum Het Voorhuis 

op 22 april 2017 in en rond Het Voorhuis. Er is voor jong en oud veel te beleven. U bent van harte welkom! 

22 april 2017  -  10 jaar Museum Het Voorhuis  

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 

April 2017  -  4e jaargang nr 4 

Excursie 27 mei, 

zie ommezijde. 

Tentoonstellingen  

 

Brocante verkoop 

Advocaat maken en proeven 

Kinderactiviteiten:  

rijsen bezempje maken 

Oudhollandse kinderspelen 

Gezellige muziek van buikorgeltje 

Wasdemonstratie 



Voorjaarsexcursie naar het verrassende stadje IJsselstein  

zaterdag 27 mei 2017 

t/m 27 mei    Dubbelexpositie: Houtdraaikunst van Adrie Bezemer en het Geslacht Van Slijpe, met op  

22-4, 20-5   demonstraties houtdraaien in Het Voorhuis door Adrie Bezemer. 

18 april   Dinsdagmiddagopenstelling. 

22 april   10 jaar Museum Het Voorhuis met veel activiteiten in en om het museum, onder andere de  

museum hele dag open Binnenwaard Oldtimerdag en ingebruikstelling overtoom. Programma op andere zijde. 

16 mei    Dinsdagmiddagopenstelling. 

27 mei    Voorjaarsexcursie naar IJsselstein. 

3 juni t/m 16 september Expositie PuddingVormidable, puddingvormen van 1700-2017. 

9 september    Open Monumentendag. 

Bent u lid van de Rabobank Merwestroom: heeft u al gestemd Clubkas Campagne? Het kan tot en met 11 april 2017. 

Stem op het HVB project ‘Wat in het vat zit, verzuurt niet!’. Heeft u al gestemd? Bedankt voor uw steun! 

Voor het digitaliseren van ons fotoarchief zoeken wij vrijwilligers. Het is werk dat thuis gedaan kan worden. Het 

bezit van een scanner is belangrijk. En beetje computerkennis is ook makkelijk. Kennis van het dorp is wel prettig. 

Per dorp zoeken we een lid, Brandwijk is al voorzien. 

Informatie en opgeven bij Wim Breedijk wim@breedijknet.nl 

Agenda voorjaar 2017 

Ons reisdoel deze dag is de baroniestad IJsselstein in de Lopikerwaard. Wij kennen deze plaats veelal alleen 

maar van de beeldbepalende 380 meter hoge televisiezendmast. Het is echter heel verrassend hoeveel moois 

de charmante historische binnenstad van IJsselstein te bieden heeft.  

IJsselstein heeft een boeiende geschiedenis: het verwierf in 1310 stadsrechten, waar achtereenvolgens de ge-

slachten Van Amstel, Van Egmond en Oranje Nassau er de scepter zwaaiden. Onze koning Willem Alexander 

draagt o.a. ook de titel Baron van IJsselstein. Bij de stadswandeling wordt er ook een bezoek gebracht aan de 

monumentale St. Nicolaaskerk (1307) met zijn schitterende toren (1532) en het praalgraf van Gijsbrecht van 

Amstel, heer van IJsselstein en stichter van de kerk. Ook het stadhuis uit 1560 is de moeite waard. Na de koffie 

maken we een leuke vaartocht door de stadsgracht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De kosten voor deelname bedragen € 48,- p.p. all in. 

Betaling vóór 13 mei op rekening  NL 91 RABO 0342 7025 21 van HVB o.v.v. ‘excursie IJsselstein’. 

U kunt zich opgeven vanaf maandag 1 mei 9.00 uur  bij Alie Verhoef – den Boer tel. 0184 – 641629. 

Als er specifieke dieetwensen zijn, wilt u deze dan bij uw opgave melden.  

 

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

Vrijwilliger gezocht digitalisering fotoarchief 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

  9.00 uur Vertrek per touringcar bij de voormalige Rabobank te Molenaarsgraaf 

  9.45 uur Koffie/thee met gebak in restaurant De Kloostertuin 

11.00 uur Vaartocht door de vestinggracht / bezoek museum IJsselstein met rondleiding 

12.45 uur Lunch in brasserie Joris 

14.00 uur Stadswandeling o.l.v. gidsen met bezoek aan de monumentale St. Nicolaaskerk 

15.15 uur Uurtje vrijaf om te shoppen of een terrasje te pikken 

16.15 uur 
17.00 uur 

Vertrek uit IJsselstein 
Aankomst in Molenaarsgraaf 
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