
Deze maand oktober is voor onze vereniging een bijzondere maand. Op 24 oktober 1983 bestaan we 
35 jaar! We richten ons op een tweetal speciale activiteiten waar u van kunt genieten op 27 oktober. In de eerste 

plaats is dat de opening van de kuiperij en in de tweede plaats is dat de jubileumtoer door ons werkgebied. Op 18 
oktober bent u van harte welkom bij de eerste lezing van dit seizoen. Hieronder leest u meer over deze activiteiten. U 
kunt ook onze website raadplegen: www.binnenwaard.nl of ons via facebook Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 
volgen. Dat het een mooie maand moge worden! 
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Leden werven leden          

   Uitnodiging lezing 18 oktober 2018              Caroline Kok-Goedee, secretaris 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op donderdag 18 oktober 2018 
in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf. Aanvang: 20.00 uur 
 
Het onderwerp voor deze avond is: 

HOE DICHTER BIJ DORDT….  

Een wandeling door heden en verleden van Dordrecht 
 
Hij neemt ons deze avond mee op ‘wandeltocht’ door het centrum van Dor-
drecht en vertelt over de geschiedenis ervan.  
Aandacht wordt besteed aan de diverse musea en u hoort over de gilden, o.a. 
die van de zakkendragers en de metselaars. We komen voorbij de Grote Kerk 
met aandacht voor het ontstaan van de Dordtse Synode, nu 400 jaar geleden. 
Via een blik op het stadhuis en het standbeeld van de gebroeders De Witt gaat 
de wandeling verder naar het Augustijnenklooster, Het Hof, waar in 1572, kort 
na de overstap van Dordrecht naar de zijde van Willem van Oranje, de eerste 
Vrije Statenvergadering werd gehouden.  
 
Tijdens deze stadswandeling komen nog tal van andere aspecten van de stad 
aan bod. Laat u deze avond onderdompelen in de geschiedenis en architectuur 
van Dordrecht, en dit vanuit uw zitplaats in De Spil! Zeer waarschijnlijk nodigt 
deze avond u uit om op een later tijdstip deze ‘wandeling’ op eigen initiatief 
per fiets of al wandelend te hervatten… we zitten tenslotte kort bij Dordt! 

 
Graag begroeten wij u op 18 oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreker is de heer  

Henk Oldenziel,  

stadsgids van Dordrecht. 

Entree: 
Gratis voor leden van de Histori-
sche Vereniging Binnenwaard. 
 
Ook niet-leden zijn hartelijk wel-
kom, zij betalen € 2,00. 

We hebben als Historische Vereniging Binnenwaard een groot ledenbestand: 884 leden. Daar zijn we 
heel blij mee. Wat zou het geweldig zijn als we in dit jubileumjaar op 900 leden zouden uitkomen! 
Met uw inspanning zou dat moeten lukken. Nieuwe leden betalen voor de rest van dit kalenderjaar een 
bedrag van 5 euro en ontvangen daarbij gratis het prachtige verenigingsboek Samen met een Doel. Als 
u een nieuw lid aanbrengt, ontvangt u dit boek ook gratis. Kijk eens in uw familie- of kennissenkring 
rond of er iemand van dit mooie aanbod gebruik wil maken. Hartelijk dank voor uw inspanningen! 

http://www.binnenwaard.nl


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:  
Groepen zijn op afspraak ook welkom op andere tijden.  
Informatie via: telefoon 0184-422749, b.g.g. 0184-641629 of via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl  
Meer info op internet: www.binnenwaard.nl - www.hetvoorhuis.blogspot.nl 
Facebook: Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 

Kom naar Museum Het Voorhuis op 27 oktober 2018

In Het Voorhuis zijn lekkere cadeautjes te koop, bijvoorbeeld potjes heerlijke boerenmeisjes en boerenjongens,  
bereid volgens traditioneel recept. Om de vingers bij op te eten! 

Agenda najaar 2018 

t/m 26 januari 2019  De streek in beeld, overzichtstentoonstelling van het werk van Rook van Vuuren. 
  6 oktober 2018  HVB op de Fokveedag in Hoornaar. 
18 oktober 2018  Lezing Hoe dichter bij Dordt in De Spil. 
27 oktober 2018  Feestelijke dag HVB 35 jaar vanaf 11.00 uur bezichtiging van de kuiperij en start Jubileumtoer. 
15 november 2018  Lezing De strijd tegen het vuur, geschiedenis van de brandweer in De Spil. 
20 november 2018  Mangelen van tafelkleden in Het Voorhuis. 
23 november 2018  Vrijdagavondconcertje door muziekensemble Flutamuze in Het Voorhuis. 

Afronding bouw Kuiperij 
In november 2017 sloeg mevrouw IJzerman-van Engelen de eerste paal voor de schuur 
waarin de kuiperij onderdak krijgt. Bijna twee jaar daarvoor bood de familie Van Engelen 
uit Molenaarsgraaf ons de inventaris van deze kuiperij aan. Een prachtig gebaar! 
 

Sinds dat moment is een projectteam aan de slag. Het team bestaat in alfabetische volgor-
de uit Piet Aantjes, Kees Baan, Bas Bons, Wim Breedijk, Martin den Butter, Fas van Gen-
deren, Joke Karelse, Jacob Oskam, Bob de Vries en ondergetekende. Binnen de verenigng 
heten ze al de Kuiperianen. Daarnaast was er een buitenkring die op allerlei manieren as-
sisteerde, materialen en financiële middelen aanbood. Allen bedanken we hartelijk voor 
hun inzet en inspanningen! 
Wat is het geweldig dat er zoveel expertise is om dit met elkaar te doen. Er is hard gewerkt en er is heel veel onderling 
plezier geweest. We kunnen met trots terugkijken op de bouwfase. De inrichtingsfase (puzzel) is begonnen. De materia-
len waarmee we gaan inrichten liggen uitgestald. 
 

Op 27 oktober 2018 vindt de officiële oplevering van het gebouw plaats. U bent vanaf 11.00 uur van harte welkom. Er 
zijn de hele dag leden van het projectteam aanwezig om uitleg te geven.. 

Feestelijke dag met de opening van de Kuiperij en Jubileumtoer door de Binnenwaard  
 ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Historische Vereniging Binnenwaard  

Jubileumtoer door ons werkgebied 
Op zaterdag 27 oktober organiseren we tussen 11.00 en 16.30 uur een prachtige jubileumtoer 
door alle dorpen in ons werkgebied. 
 

Hoe gaat de toer in zijn werk? 
Alle leden van onze vereniging ontvangen een themanummer van ons verenigingsblad. Hierin 
richten we de schijnwerpers op verschillende panden die niet zo bekend zijn maar zeer de moeite 
waard zijn. We onderscheiden twee groepen: 
 

De eerste groep duiden we aan met een bezem. Deze panden zijn niet opengesteld maar alleen 
van de weg af te bekijken. De bezem is bijvoorbeeld in de heg geplaatst. Het huisnummer wordt 
op A4-formaat weergeven. Neemt u de privacy van de eigenaren van deze panden in acht! 
 

De tweede groep panden, de startpunten van de toer, is voorzien van de Nederlandse vlag. Ook 
is het huisnummer op A4-formaat zichtbaar. Deze panden zijn uitsluitend op 27 oktober 2018 
geopend en zeer de moeite waard om te bezoeken. U bent daar van harte welkom!  
Volgt u ter plaatse de parkeeraanwijzingen ! 
 

U kunt op 6 plaatsen starten om de route geheel of gedeeltelijk rijden: 
Bleskensgraaf Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1  
Brandwijk Broekse Boertje, langs de kade van het Achterwaterschap. Parkeren aan Donkseweg. 
Molenaarsgraaf Middelmolen, ter hoogte van Graafdijk-west 56  
Ottoland  Boerderij A152  
Oud-Alblas  Pand Bongers Architecten BNA, Dorpsstraat 48  
Wijngaarden Pand Dorpsstraat 23  

 

Bij deze zes startplaatsen ligt een routekaart voor u gereed en ontvangt elke deelnemer twee con-
sumptiebonnen die u alleen op 27 oktober 2018 in museum Het Voorhuis kunt inwisselen.  
Wij wensen u een mooie dag! 

Als u de jubileum-
toer geheel of ge-
deeltelijk gaat rij-
den, neemt u dan 
het themanummer 
van ons vereni-
gingsblad mee voor 
achtergrondinfor-
matie over de be-
treffende panden. 

Niet-leden nodigen 
we ook nadrukke-
lijk uit deel te ne-
men. Voor hen ligt 
bij elke startplaats 
een exemplaar van 
het themanummer 
klaar. Natuurlijk 
ontvangen zij ook 
een routekaart en 
consumptiebonnen. 
Ook op die dag 
kunnen zij lid van 
onze vereniging 
worden. 
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