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Van het bestuur                                   Jan Boele, voorzitter 
 

In onze nieuwsbrief van deze maand, die traditioneel de slachtmaand wordt genoemd, besteden we veel aandacht aan 

de activiteiten die op stapel staan. Dat zijn er veel. Meer informatie vindt u op de achterzijde en op onze website 

www.binnenwaard.nl. U bent van harte welkom! 

     

 adressticker 

 

Lezing 19 november 2015                                                                Caroline Kok-Goedee, secretaris 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de lezing op donderdag 19 november 2015 in De Spil,  

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

Spreker op deze avond is de heer dr. Peter van de Krogt.  

Peter van de Krogt is historisch cartograaf en Jansonius conservator bij de Bijzondere Collecties 

van de Universiteit van Amsterdam. 

Het onderwerp is:  

De Wereld in kaart 
 

Wat is een oude kaart eigenlijk? Wat heb je aan een oude kaart voor historisch onderzoek? 

In de tijd zonder luchtfoto's en zonder GPS is men er toch in geslaagd een beeld van de omge-

ving of zelfs van de hele wereld te krijgen en in kaart te brengen.  

In deze lezing wordt behandeld hoe in het verleden kaarten werden gemaakt met behulp van 

plaatsbepaling op zee en met behulp van landmeettechnieken op het land. Ook de druktechnieken 

komen aan bod. 

De lezing wordt vanzelfsprekend rijk geïllustreerd met een powerpoint-presentatie, waarbij zo 

veel mogelijk voorbeelden uit de omgeving worden gebruikt. 
 

Het bestuur hoopt u op 19 november te mogen begroeten. Voor leden van de HVB is de entree 

gratis, 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 

Agenda najaar 2015  

17 november Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis (groepen op afspraak ook welkom op andere dagen). 

19 november  Lezing De W ereld in Kaart door  de heer  Peter  van der  Krogt, locatie De Spil. 

26 november Langavond op de achterzolder  van Boerder ij Gijbeland: Het Radiomuseum over  de ontwikke-

ling van de radio en mechanische muziek zoals grammofoon, zie ommezijde. 

10 december  Kerstlabel borduren, onder  leiding van Annely Vos, locatie Het Voorhuis, volgeboekt. 

12 december Het Voorhuis in kerstsfeer tot en met 2 januari 2016. Op 2 januari trakteren wij u op een oliebol. 

14 december  Kerstdecoratie maken met de zussen Damsteeg, locatie Het Voorhuis, zie ommezijde. 

15 december Dinsdagmiddag Het Voorhuis openstelling (groepen op afspraak ook welkom op andere dagen). 

19 december  Het Voorhuis in Kaarslicht met optreden van het ensemble Flutamuza, zie ommezijde. 



Activiteiten in Historisch Museum Het Voorhuis                                     

Van speeldoos tot cassettedeck  -  Langavond op 26 november 2015. 
Over de geschiedenis van de mechanische muziek in de huiskamer. 
 

Een aantal zeer oude en zeldzame apparaten van het Rotterdams Radio Museum worden  

deze avond getoond en op authentieke wijze gedemonstreerd. Ervaar hoe de allereerste  

wasrollen en de 78-toeren grammofoonplaten klonken.  

Verder hoort u van alles over de geschiedenis van de Nederlandse radio: 

- de pioniers 

- de omroepverenigingen 

- de Tweede Wereldoorlog 

- de zeezenders en de TOP 40 

en als historische vereniging staan we vanzelfsprekend even stil  

bij de oude radiowinkels in onze kernen. 
 

Na de pauze luisteren we naar singeltjes uit de allereerste TOP 40 van 1965. 

Ook zijn originele jingles en tunes uit de zeezender periode te horen. Gezellig een  

uurtje terug naar de jaren zestig. 
 

Deze avond is op de achterzolder bij museum Het Voorhuis. 

Let op! alleen toegankelijk per  trap. 

Aanvang: 20.00 uur , inloop 19.30 uur . 

Kosten: € 5.00 p.p. (incl. koffie en een drankje), het aantal plaatsen is beperkt , vooraf  

aanmelden bij het secretariaat van de vereniging, tel 084-422749 of secretariaat@binnenwaard.nl  

Workshop bloemschikken met als thema kerst, maandagavond 14 december in Het Voorhuis. 
 

Onder leiding van onze ervaren bloembindsters gaat u aan de slag met eigentijdse materialen en maakt u een decoratie 

die met gemak de kerstdagen haalt. 
 

Tijd:              inloop vanaf 19.30 uur, workshop begint om 20.00 uur. 

Plaats:  Historisch Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf. 

Kosten:              inclusief alle materialen en koffie/thee € 25,00. S.v.p. contant afrekenen. 

Benodigdheden: snoeischaar, mes en als u die heeft, een lijmpistool. 
 

De plaatsen zijn beperkt, aanmelden bij het secretariaat is noodzakelijk.  

Graag vóór 7 december 2015 via e-mail secretariaat@binnenwaard.nl of telefoon 0184-422749.  

U bent van harte welkom! 

Het Voorhuis in kaarslicht met optreden van het ensemble Flutamuze  

zaterdagmiddag 19 december 2015 van 14.00  -  16.30 uur   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het repertoire omvat werken vanaf 1200, soms in een verrassende combinatie en bewerkingen die door de leden van de 

Flutamuze zelf worden geschreven. Voor meer informatie over het ensemble zie www.muzewijs.nl/flutamuze. 
 

Programma 

Inloop vanaf 13.30 uur, 14.00 uur tot 15.00 uur concert door het volledig ensemble. 

In de pauze is er gelegenheid de instrumenten te bekijken en de musici te spreken.  

Na de pauze een informeler optreden in kleinere bezetting met oude Kerstliederen en Jiddische Klezmer muziek. 
 

De entree voor deze middag is gelijk aan de normale openstelling; daarnaast zal er een Open Hoed staan voor een dona-

tie aan het ensemble. En traditiegetrouw krijgt u deze middag gratis een glas eigengemaakte bisschopswijn of sap. 

Historisch 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   

Te zien zijn o.a. de fonograaf en 

grammofoon met opwindmecha-

niek, de uitvinding van de elek-

tronenbuis (radio), de pick-up en 

de jukebox, de bandrecorder en 

de compact cassette. 

Het muziekensemble zal op deze middag een klein concert geven in Het 

Voorhuis in het kader van de serie Open Hoed concerten ter gelegenheid van 

het 10-jarig jubileum.  
 

De basis van dit muziekensemble is de blokfluit, een instrument dat tot aan 

de eerste helft van de achttiende eeuw zeer gewaardeerd werd en veel be-

speeld werd. Flutamuze wil dit tegenwoordig ondergewaardeerde instrument 

weer op de kaart zetten. De leden bespelen fluiten in alle maten, aangevuld 

met diverse instrumenten zoals de viool, nyckelharpa, klavecimbel, viola da 

gamba, luiten en gitaar. 
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