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Van het bestuur                                   Jan Boele, voorzitter 
Het jaar 2016 is net begonnen. U heeft wellicht allerlei plannen, wensen en voornemens. Die hebben we als vereniging 

ook. We houden u er door middel van onze nieuwsbrieven, website, facebook en verenigingsbladen van op de hoogte. 

Uw inbreng en inzet hierbij zijn altijd van harte welkom. Samen zijn we de vereniging. Zo zijn we samenredzaam. Een 

begrip dat trendwatchers voor het jaar 2016 zien als een betekenisvol woord waarmee het vertrouwen in de toekomst 

vergroot zal worden.  

Namens het bestuur wens ik ons allen een voorspoedig en gezond 2016 toe! 

     

 adressticker 

 

Lezing 21 januari 2016                                                                   Caroline Kok-Goedee, secretaris 

 

 
 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de lezing op donderdag 21 januari 2016 in De Spil,  

aanvang: 20.00 uur, locatie Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf.  
 

Ook deze avond hebben we weer een bijzondere spreker: mevrouw Els Kloek. Het onder-

werp voor deze avond is:  
 

1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis 
 

Els Kloek, is bedenkster en samenstelster van site en boek '1001 vrouwen' (2013), een na-

slagwerk met informatie over letterlijk 1001 vrouwen uit de geschiedenis van Nederland, 

van de vroegste tijden tot nu.  

Zij komt spreken over het project en de enorme diversiteit van prestaties en reputaties die al 

die vrouwenlevens aan ons laten zien. Daarbij zal ze ook aandacht besteden aan vrouwen uit 

de regio en aan het vervolgproject: ’1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ (te verschijnen rond 

2017/2018).  
 

Waarom is ‘1001 vrouwen’ zo aangeslagen? Een van de verklaringen is de rijkdom en de 

‘nuchterheid’ van het boek. We zijn niet gewend dat vrouwen de hoofdpersoon van histori-

sche informatie zijn, en evenmin zijn we gewend dat er zakelijk wordt geschreven over 

vrouwen. Het zijn net mensen … Met de bevrijdende werking die daarvan uit gaat is ‘1001 

vrouwen’ een nieuwe stap in de richting van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 
 

Het bestuur hoopt u op 21 januari te mogen begroeten. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, 

zij betalen € 2,00. 

Secretariaat: Tielmanstraat 14, 2973 AS Molenaarsgraaf 

telefoon 0184-422749 

e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl 

www.binnenwaard.nl 

Oproep voor tijdelijke klusjesman/vrouw 

Fop Damsteeg is tijdelijk niet in staat klusjes in en om en het museum uit te voeren. Wij zoeken voor de komende 

maanden een vervanger die 1 of 2 keer in de maand op woensdagmorgen tijd heeft kleine werkzaamheden te doen.  

Wat wordt er verwacht: handig met hamer, schroevendraaier, kwast, een beetje kennis van oude materialen en uitvoe-

ring is mooi, maar niet noodzakelijk. 

Wat bieden wij: koffie, gezelligheid en veel waardering! Is dit iets voor u? Inlichtingen Mary Prins, telefoon 0184-

641758, of kom op woensdagmorgen even langs in het museum Het Voorhuis (13 januari zijn wij niet aanwezig).  



Agenda voorjaar 2016 

Tot 27 februari Tentoonstelling Wintervoorraad, over wecken, zouten en drogen in museum Het Voorhuis 

19 januari  Dinsdagmiddagopenstelling museum 

21 januari  Lezing 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis in De Spil 

16 februari Dinsdagmiddag openstelling museum 

18 februari Lezing De IJzeren eeuw in De Spil 

Aan de slag in de kadastrale archieven, een handleiding voor particulier onderzoek. 
Doet u graag historisch onderzoek? Dan bevatten de kadastrale archieven een schat aan waardevolle in-

formatie. U vindt er bijvoorbeeld informatie over: 

- de bouwhistorie van panden; 

- de eigendomshistorie van gronden en panden; 

- of de begrenzingen van percelen.  

Met behulp van de kadastrale archieven kunt u uw woonomgeving uit 1832 reconstrueren of onderzoek 

doen naar aardrijkskundige namen zoals plaatsnamen (zogenaamde toponiemen).  

De kadastrale archieven zijn grotendeels digitaal beschikbaar en te raadplegen in het Regionaal Histo-

risch Centrum (voormalig rijksarchief) van uw provincie.  
 

U kunt het boek, ISBN: 978 90 803078 03, bestellen voor € 18,00 (incl. verzendkosten) per exemplaar 

via de website www.kadaster.nl/aandeslag of door een e-mail te sturen aan: aandeslag@kadaster.nl   

Activiteiten in Historisch Museum Het Voorhuis  

Workshop Kerstlabel Borduren 
In een mooi en sfeervol museum Het Voorhuis was het donderdag 10 december een ge-

zellige drukte. Docente Annely Vos gaf prettig en deskundig leiding aan 22 dames, allen 

met veel borduurervaring. Het was voor iedereen een ochtend genieten. 

 

Muziekensemble Flutamuze was in Het Voorhuis 
op zaterdag 19 december 2015. Het was een bijzonder sfeervol op- 

treden met  oude instrumenten, waarover veel verteld werd. 

 

 

 

 
 

Foto’s ook op de website 

Vooraankondiging 
Tentoonstelling INSLAG, 5 van maart tot en met 28 mei 2016. 
 

Deze rondreizende tentoonstelling is al op verschillende plaatsen in Nederland te zien 

geweest. Hedendaagse kunstenaars, uit allerlei disciplines, laten zien dat van een oude 

versleten geblokte theedoek een kunstwerk gemaakt kan worden. U zult versteld staan. 

Volgens het Meertens Instituut in Amsterdam is het een combinatie van hedendaagse 

kunst, ambacht en cultuurhistorie. Nadere informatie volgt. 

 

Workshop Biscornu Borduren in Het Voorhuis 7(al vol) en 14 april  
Annely Vos heeft bij deze tentoonstelling een passende ontwerp voor de workshop gemaakt. De deelnemers gaan een 

biscornu, een 8-hoekig speldenkussentje, in stijl van de geblokte theedoek maken.  

Tijdens de workshop Kerstlabel Borduren was er zoveel belangstelling dat de geplande datum donderdagmorgen 7 april 

2016 meteen vol was. Bij voldoende belangstelling volgt een tweede workshop op donderdagmorgen 14 april.  

De kosten zijn € 17,50 incl. entree museum, materiaal (m.u.v. het garen) en 3 consumpties. Opgeven is noodzakelijk en 

kan via: secretariaat@binnenwaard.nl of via telefoon 0184-422749 b.g.g 0184-641293.    

Historisch 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: € 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   
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