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 adressticker 

 Van het bestuur                Jan Boele, voorzitter 

Het jaar 2017 is al weer een paar weken oud maar toch maak ik namens het bestuur graag van de gelegenheid gebruik 
om u allen een gezond en voorspoedig 2017 te wensen! 
Het jaar 2017 wordt een bijzonder jaar. Een paar hoogtepunten: Museum Het Voorhuis bestaat 10 jaar! Dat laten we niet 
ongemerkt voorbijgaan. We organiseren op zaterdag 22 april een heuse oldtimerdag die begint bij Het Voorhuis en via 
een prachtige tour daar ook weer eindigt. Op diezelfde dag wordt ook de overtoom in het Alblasserbos onthuld. De route 
van de oldtimers voert ook langs dit werktuig van weleer dat opnieuw in de Alblasserwaard in bedrijf gesteld wordt. 
Op zaterdag 20 mei 2017 vindt de onthulling van het oorlogsmonument bij café Boerenklaas in Brandwijk plaats. Het 
bestuur van de Stichting Oorlogsmonument Molenaarsgraaf-Brandwijk is volop bezig met de voorbereidende werkzaam-
heden. Alle inwoners van Molenaarsgraaf en Brandwijk hebben eind december een boekje ontvangen met een aantal arti-
kelen die de situatie rond de crash van de Lancaster in de nacht van 21 op 22 mei 1944 beschrijven. Dat was een indruk-
wekkende gebeurtenis! 
In deze nieuwsbrief leest u wat we voor u nog meer in voorbereiding hebben. Voelt u zich van harte welkom bij deze 
activiteiten! 

Uitnodiging lezing 19 januari 2017                  Caroline Kok-Goedee, secretaris 

 
 

Het bestuur nodigt u uit voor een lezing op donderdag 19 
januari 2017 in De Spil, Willem van den Heer ikweg 1 
te Bleskensgraaf. Aanvang 20.00 uur. 
 

Het onderwerp voor deze avond is: 

BAGGEREN TUSSEN NOORD- EN ZUIDPOOL 

 
Baggeren, kanalen graven en dijken bouwen gebeurde al 
in de tijd dat de Romeinen in ons gebied verbleven. Tij-
dens deze lezing zal de ontstaansgeschiedenis van de Al-
blasserwaard en de bedijking van onze polder in de elfde 
eeuw aan bod komen, alsook hoe het komt dat Sliedrecht 
de bakermat van de mondiale baggerindustrie wordt ge-
noemd. 
 

Tijdens deze lezing zullen we meer te weten komen over de baggerwerktuigen 
die door menskracht werden aangedreven alsook de ontwikkeling van de bagger-
werktuigen sinds het toepassen van stoommachines. Het ontstaan van de Bies-
bosch na de Sint Elisabethsvloed van 1421 en de daaropvolgende ontwikkeling 
van de griendcultuur. De nieuwe ontwikkeling van vaarwegen in Nederland na 
de val van Napoleon en de initiatieven van koning Willem I, ook wel de kanalen-
koning genoemd, zullen aan de orde komen. 
  
Via beeldmateriaal zien we diverse baggerwerktuigen en zal er verteld worden 
over de werking hiervan. Wat zijn de verschillen tussen vroeger en nu bij de uit-
voering van waterbouwkundige werken.  
 
Het verhaal gaat niet alleen over techniek van baggeren en machines, het gaat 
voortdurend over de mensen die de werken uitvoerden. 
 
Het bestuur hoopt u 19 januari te mogen begroeten. 

Entree   
Voor leden van de Historische 
Vereniging Binnenwaard is de 
entree gratis. 
Ook niet-leden zijn hartelijk 
welkom, zij betalen € 2,00. 

Laatste weken! ……….Bent u al geweest? 

De tentoonstelling: Aan tafel boeren, burgers, boden en buitenlui duurt tot en met 11 februari 2017.  

Sleephopperzuiger VOX MÁXIMA 
 

Spreker is de heer Remco van 
de Ven, bestuurslid van het 
Nationaal Baggermuseum 
Sliedrecht. Voorheen werk-
zaam als uitvoerder van bag-
gerwerken bij Adriaan Volker 
Baggermaatschappij.  



Activiteiten in museum Het Voorhuis   

19 januari  lezing Baggeren tussen Noord- en Zuidpool 
Tot en met 11 februari tentoonstelling Aan tafel boeren, burgers, boden en buitenlui 
16 februari   lezing Reformatie aan de hand van voorwerpen uit kunst en geschiedenis 
18 februari t/m 27 mei  tentoonstelling over Goudriaan en de familie Van Slijpe 
23 maart   lezing Moneta Drodrachena en na de pauze Algemene ledenvergadering 
22 april   10 jaar museum Het Voorhuis, Binnenwaard Oldtimerdag en veel activiteiten om het museum 

 

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerder ij 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 mogen, mits onder begeleiding, gratis naar binnen. 
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   

Agenda voorjaar 2017 

Extra rondleiding tentoonstelling: Aan tafel boeren, burgers, boden en buitenlui  - 4 februari 2017. 
 

Heeft u de lezing over damast van Sanny de Zoete gemist? Of heeft u er erg van genoten en wilt u nog veel meer weten 
over damast? Sanny geeft regelmatig rondleidingen in Het Voorhuis. De geplande data zijn alle gereserveerd. Echter, op 
zaterdag 4 februari is een extra rondleiding gepland. Het is een uitgelezen kans om met deze enthousiaste kunsthistorica 
de tentoonstelling te bekijken en de vele bijzonderheden en verhalen van haarzelf te horen. Dit is ook heel interessant 
voor de textielwerkgroepen van zusterverenigingen. 
Op de website www.sannydezoete.nl/rondleiding-aan-tafel vindt u informatie over aanmelden en kosten. De rondleiding 
rekent u af met Sanny, daarbij komt dan nog de entree van het museum. Meld u snel aan! 

In januari 2018 verschijnt op initiatief van de Stichting Publicaties Binnenwaard een geheel nieuwe uitgave van een boek 
over de watersnood van 1953 in de dorpen Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Laag-Blokland en 
Wijngaarden. Ottoland (ten oosten van de Ottolandse Vliet) en Goudriaan bleven ongedeerd. In dit boek zullen vooral 
heel veel foto’s worden opgenomen. Het zijn hoofdzakelijk foto’s die tot nu toe niet eerder zijn gepubliceerd. We hebben 
een groot fotoarchief waaruit we kunnen putten. Het is zeer goed mogelijk dat u ook nog beschikt over unieke foto’s van 
deze watersnood. In het bijzonder zou het mooi zijn als u foto’s heeft over de evacuatie van mens en dier.  
Als u hierover beschikt en uw medewerking wilt verlenen, kunt u met ons secretariaat contact opnemen via secretari-
aat@binnenwaard.nl of telefonisch 0184-422749. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Tegelijkertijd met het decembernummer van het verenigingsblad hebt u van het bestuur een brief ontvangen waarin u 
wordt verzocht tot automatische Euro-incasso te willen overgaan. Veel leden hebben hier al gehoor aan gegeven.  
Hebt u het formulier nog niet ingevuld en verzonden en wilt u wel laten incasseren?  
In dit geval vragen wij u vriendelijk het formulier uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van deze nieuwsbrief, aan ons te 
sturen. Dat kan als volgt:  
 

- per post via ons tijdelijke  Antwoordnummer 1710  
 2973 ZZ  MOLENAARSGRAAF. Geen porto nodig.   Of 

- digitaal (voor u én ons kosteloos)  via onze website www.binnenwaard.nl, linksonder op de Startpagina staat de link  
      naar het invulformulier voor toestemming automatische incasso. 

Wij waarderen het bijzonder, dat u ons op deze manier helpt de administratie te vereenvoudigen!  

BINNENWAARD OLDTIMERDAG  -  zaterdag 22 april 2017       Bob de Vries 

Automatische incasso contributie         Ellen de Winter - van der Poel, penningmeester 

Oproep voor fotomateriaal voor publicatie waternood 1953           Jan Boele 

Voor bezitters en liefhebbers van historische voertuigen, woonachtig in de kernen 
van Goudriaan, Ottoland, Brandwijk, Wijngaarden, Molenaarsgraaf, Bleskens-
graaf en Oud-Alblas organiseren wij, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 
museum Het Voorhuis op 22 april de eerste BINNENWAARD OLDTIMERDAG 
voor automobiel of motorfiets. Het wordt een toer tocht. Men r ijdt volgens 
een voorgeschreven route en wordt regelmatig geattendeerd op specifieke bebou-
wing, objecten en landschappen.  
Indien u de trotse bezitter bent van zo’n rijdend historisch voertuig, wordt u van 
harte uitgenodigd deel te nemen. Mogelijk kent u hobbyisten in ons werkgebied, 
die in het bezit zijn van een historisch voertuig, geef deze oproep dan door. Ook 
niet-leden van de HVB kunnen deelnemen. 

Informatie, programma, voorwaarden en aanmelden: kijk bij Activiteiten op de www.binnenwaard.nl  
Het belooft een afwisselende rit te worden, waar men al rijdend vrijblijvend wordt getrakteerd op wat streekhistorie. 
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