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Van het bestuur                                   Jan Boele, voorzitter 
 

Het nieuwe winterseizoen is in de afgelopen weken vlot van start gegaan: op het randje van augustus een prachtige ex-

cursie, twee weken later een geslaagde Open Monumentendag. Foto’s van beide activiteiten kunt u zien op onze websi-

te www.binnenwaard.nl. En daarmee was het nog niet afgelopen, weer twee weken later was de start van de nieuwe 

tentoonstelling Wintervoorraad. Daarover las u al in de vorige nieuwsbrief. 

In de laatste editie van ons verenigingsblad deden we een oproep om bij het digitaal winkelen aan onze vereniging te 

denken. Als u digitaal iets bestelt is het mogelijk om bij het afrekenen aan te klikken dat het bedrijf waarbij u iets be-

stelt een klein bedrag overmaakt aan onze vereniging zonder dat het u iets extra kost. Wij besteden deze bijdragen aan 

projecten. Binnenkort leest u daarover ook meer op onze website. We houden u op de hoogte en bij voorbaat dank voor 

het feit dat u ook zo aan ons denkt! 

Als Historische Vereniging Binnenwaard zijn we gevraagd om mee te werken aan de digitale kaart die de gemeente 

Molenwaard van haar gebied wil maken. Alle cultuurhistorische en bijzondere natuurelementen krijgen hierop een 

plaats. We doen dit project samen met de Historische Vereniging West-Alblasserwaard, de Historische Kring Nieuw-

poort, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Lek- en Merwestreek, Boerderij en Erf, Den Hâneker 

en Natuur en Vogelwacht De Alblasserwaard. We zijn enthousiast aan de slag en de eerste indruk is dat het iets heel 

moois gaat opleveren. Het project kent een looptijd tot medio 2016. Rond die tijd willen we ook u laten zien wat de 

uitkomsten zijn.  

In deze nieuwsbrief staan veel activiteiten genoemd die we de komende tijd organiseren. U bent van harte welkom!  

     

 adressticker 

 

Lezing 15 oktober 2015 

Wecken, inmaken en bewaren, een eeuw voedselconservering       Caroline Kok-Goedee, secretaris 

 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de lezing op donderdag 15 oktober in De Spil,  

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

Spreker is mevrouw Carolina Verhoeven,  

kookjournaliste van Academie Culinaire Historie. 
 

Van schop tot bord, eten uit je voorraadkast. 
Zo rond 1900 werd er van de huisvrouw verwacht dat ze verstandig, zuinig en vooral 

zorgvuldig haar huishouden draaiende wist te houden. Dit gebeurde met veel inzicht in het 

gewone dagelijkse leven. Deze kennis werd overgedragen van moeder op dochter.  

Naast het zorgen voor haar gezin en huis, behoorde ook het beheren van de provisieruim-

ten tot de taken van de huisvrouw. Daar werden ingelegde groente, fruit en confituren 

voor de wintermaanden bewaard. Een goed gevulde kelder of provisiekast bepaalde of je 

wel of niet de winter kon doorkomen.                                                           .                                                                                       

Niet alleen groente en fruit werden ingemaakt, ook eieren en vlees. Eieren werden vroeger 

in waterglas of kalkwater ingelegd. Zo konden ze wel drie maanden houdbaar blijven. 
 

Waar vroeger huisvrouwen noodgedwongen weckten om het voedsel langer houdbaar te 

maken, zijn het vandaag de dag liefhebbers die wecken. Vroeger was inmaken bittere 

noodzaak; nu wordt het vooral vanwege de smaak gedaan. Zelf ingemaakte groente en 

fruit smaakt fantastisch. En dan hebben we het nog niet eens over de emotionele waarde. 

Vaak is de groente en het fruit zelf opgekweekt, je hebt alles zelf in handen gehad. Dat 

smaakt des te lekkerder! 
 

Het bestuur hoopt u op 15 oktober te mogen begroeten. Voor leden van de HVB is de en-

tree 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 

September staat van oudsher te boek als de herfstmaand. Dat is hét moment waarop de winteractiviteiten weer beginnen. We leg-

nze 

Proeverij  
Bezoekers van de 

lezing kunnen 

door middel van 

een proeverij ken-

nis maken met 

allerlei hapjes. 



Activiteiten in Historisch Museum Het Voorhuis                                    

Tentoonstelling Wintervoorraad: wecken, zouten en drogen   -   26 september – 27 februari 2016  
 

Na een week hard werken aan de inrichting was op zaterdag 26 september de nieuwe 

tentoonstelling Wintervoorraad voor het eerst voor bezoekers toegankelijk. En het is 

druk geweest op deze eerste middag.  

Te zien zijn oude bewaarmethoden, sommige uitgebreid, andere summier. Bij oudere 

bezoekers is er veel herkenning en vooral ook de herinnering aan veel werk: emmers 

vol bonen werden op tafel gekieperd en vervolgens gehaard, gekookt, geweckt of in 

het zout gezet. Bergen andijvie idem dito, maar daar kwam het buiten spoelen van de 

modderige kroppen nog bij. Er werd vaak met het hele gezin aan de inmaak gewerkt. 

De samenstellers van de expositie hebben veel geleerd deze keer: wat waren er veel 

methoden om de oogst te conserveren.  

Inmaken en wecken staan op dit ogenblik weer helemaal in de belangstelling en dus 

komen er veel nieuwe materialen in de handel. Ook daarvan is wat te zien. En natuur-

lijk de resultaten van de oogst: jam, gelei, sap, vruchten op brandewijn. 

De lezing en proeverij over dit onderwerp belooft heel interessant te worden.  

 

Workshop Kerstlabel borduren, donderdagmiddag 10 december  
 

Museum Het Voorhuis houdt op donderdag 10 december een workshop ‘kerstlabel borduren’. Het 

museum is dan geheel in kerstsfeer. Docente is wederom Annely Vos uit Capelle aan den IJssel. Zij 

komt graag naar ons museum en gezien de ervaring wordt het een gezellige maar zeker ook doelge-

richte middag. 

Datum      Donderdag 10 december 2015. 

Tijd         Inloop vanaf 13.00 uur, workshop van 13.30-16.00 uur.  

Plaats Historisch Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  

Kosten  € 17,50 inclusief borduurstof, garen en beschrijving, 3 consumpties.  

                         Contant afrekenen s.v.p.  

Aanmelden De plaatsen zijn beperkt, aanmelden is noodzakelijk. Graag vóór 30 oktober 

2015 bij de secretaris van de Historische Vereniging Binnenwaard,  

                         tel. 0184-422749, b.g.g. 0184-641293 of via mail secretariaat@binnenwaard.nl  

Verzoek      Borduurnaalden en schaartje meebrengen.  

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 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 najaar 2015  

15 oktober  
met proeverij  

Lezing W ecken, inmaken en bewaren, een eeuw voedselconservering, door  mevrouw Carolina 

Verhoeven van Academie Culinaire Historie. 

20 oktober Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis (groepen op afspraak welkom op andere dagen). 

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

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

27 november ‘Langavond’ op de achterzolder  van Boerder ij Gijbeland: Het Radiomuseum over  de ontwik-

keling van de radio en mechanische muziek zoals grammofoon. Er is veel te zien en te beluisteren. 

Nadere informatie volgt.  

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

14 december  Kerstdecoratie maken, onder  leiding van de zussen Damsteeg, locatie Het Voorhuis; nadere 

informatie over uitvoering en aanmelding in de volgende nieuwsbrief. 

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

19 december  Het Voorhuis in Kaarslicht met optreden van het ensemble Flutamuza uit Ottoland, nadere 

informatie volgt. 

Boven: oude aarde-

werk voorraadpot-

ten en schotels. 

Onder: kinder-

weckketeltje (jong-

geleerd is oud ge-

daan!). 
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