
De afgelopen maand oktober was een maand met veel activiteiten gericht op ons 35-jarig jubileum. Zo was er 
de prachtige jubileumtoer door ons werkgebied langs vele mooie pareltjes in onze streek. Ook beleefden we de oplevering 

van het gebouw van de kuiperij bij Het Voorhuis. De inrichting volgt nu en is naar verwachting in december van dit jaar afge-
rond. U was in groten getale aanwezig. We hebben de laatste weken veel nieuwe leden kunnen inschrijven en we naderen in rap tem-
po de grens van 900 leden. We hopen dat we met elkaar het 900ste lid nog dit jaar mogen verwelkomen! Ook in november staan er 
weer de nodige activiteiten op onze agenda. U leest er in deze nieuwsbrief meer over. U bent weer van harte welkom! 
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Van het bestuur                  Jan Boele, voorzitter 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
November 2018 5e jaargang nr 8 

  Uitnodiging lezing 15 november 2018             Caroline Kok-Goedee, secretaris 

 
Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op donderdag 15 november 2018 
in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf. Aanvang: 20.00 uur. 
 

Het onderwerp voor deze avond is: 
 

De strijd tegen het vuur door de eeuwen heen  
geschiedenis van de brandweer 

 
Spreker op deze avond is de heer Gerard Koppers.  
Hij stond aan de wieg van het Nationaal Brandweer-documentatiecentrum en 
andere instellingen op het gebied van de brandweerhistorie in Nederland. Het 
brandweerpak heeft hij nooit aangehad, maar hij is altijd werkzaam geweest bij 
diverse overheidsinstellingen, later bij het Nederlands Instituut voor Brandweer 
en Rampenbestrijding (nu Instituut Fysieke Veiligheid) en de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid, als archivaris en bibliothecaris. Ook nu nog is hij actief be-
trokken bij historisch onderzoek naar de brandweer en publicaties daarover.   
Bij brand en noodgevallen bellen we gewoon ‘112’ en in no-time staat de 
brandweer voor de deur. Dat was niet altijd zo vanzelfsprekend. Eeuwen gele-
den was een brand een ware ramp, zeker in de tijd van houten huizen en em-
mertjes als enig blusmiddel. Toen konden hele gemeenschappen in korte tijd in 
de as worden gelegd.  
In de loop van de jaren ontwikkelden zowel de techniek als de organisatie zich 
om een adequate afweer tegen het vuurgevaar in het leven te roepen. Het resul-
taat is te zien in de vorm van de moderne brandweer, die niet alleen snel en 
effectief branden blust, maar ook hulp verleent in allerlei noodgevallen, bij on-
gelukken en rampen. Die ontwikkeling wordt geschetst door de spreker van 
deze avond. Daarbij wordt ook de brandweer in de Binnenwaard aangestipt. 
 
Graag begroeten wij u op 18 oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gerard Koppers is auteur van tal 
van boeken en artikelen op het ge-
bied van de brandweergeschiedenis. 

Entree: 
Gratis voor leden van de Historische 
Vereniging Binnenwaard. 
 
Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, 
zij betalen € 2,00. 

Historisch Collectief Molenlanden     
In de nieuw te vormen gemeente Molenlanden zijn zes historische verenigingen actief: Historische Vereniging Arkel en Rietveld, 
Historische Kring Nieuwpoort, Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen, Historische Vereniging Hoogblokland, 
Hoornaar en Noordeloos, Historische Vereniging West-Alblasserwaard en onze Historische Vereniging Binnenwaard. We hebben 
met elkaar het zogenaamde Historisch Collectief Molenlanden gevormd met het doel gesprekspartner te zijn van de nieuwe gemeen-
te en eventueel andere organisaties. Met elkaar hebben we 2500 leden waarvan onze vereniging bijna 900 leden telt. Met nadruk zeg 
ik dat dit geen fusie betekent. Elke vereniging blijft zelfstandig. We zoeken uitsluitend de samenwerking in relatie tot de gemeente 
Molenlanden. Op 25 september 2018 hebben we als collectief een factsheet aan de wethouders Jan de Groot van de gemeente Gies-
senlanden en Paul Verschoor van de gemeente Molenwaard aangeboden. De gemeenten zijn blij met ons initiatief en zien ons als 
uitstekende gesprekspartner. Uw voorzitter is ook de voorzitter van het collectief. 
Heeft u belangstelling voor de factsheet? U kunt een digitale versie aanvragen via secretariaat@binnenwaard.nl 



Leden werven leden - eindsprint 

U steunt de vereniging door online aankopen via Sponsorkliks te doen, info 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 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis           Karin Oskam 

Agenda najaar 2018 

t/m 26 januari 2019  De streek in beeld, overzichtstentoonstelling van het werk van Rook van Vuuren. 
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. 
Vanaf 8 december  Kerstsfeer in Het Voorhuis. 
13 december 2018  Workshop borduren. 
22 december 2018  Het museum in kaarslicht met live muziek en gratis een glas traditionele bisschopswijn of chocolademelk. 

Het ledenbestand is de afgelopen weken geklommen naar 898 leden. Bijna op de 900 leden, het doel 
voor dit jubileum jaar! Daar zijn we heel blij mee. Nieuwe leden ontvangen gratis het prachtige ver-
enigingsboek 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 ma-
ken. Hartelijk dank voor uw inspanningen! 

De tentoonstelling De streek in beeld met werk van schilder Rook van Vuuren is een onderdompeling in streektaferelen. 
U zult verbaasd zijn over de veelheid en de diversiteit van zijn werk. En veel plekjes herkennen. Tot eind november zijn 
ook schaalmodellen te zien van een boerderij, een wipwatermolen en de kerk van Wijngaarden. Ontelbare malen komen 
molens, boerderijen en kerken voor in het werk van Van Vuuren. De tentoonstelling duurt tot en met 26 januari 2019. 

13 december Workshop borduren met Annely Vos       Corrie Vink–Versteeg 

Docente Annely Vos geeft op 13 december in Museum Het 
Voorhuis een workshop Borduren, alweer de laatste van dit jaar. 
Onder haar leiding wordt een speldenrolletje gemaakt: een gebor-
duurde rol afgewerkt met een gehaakt of kanten randje. 
 

Datum  Donderdag 13 december 2018. 
Tijd    Inloop vanaf 13.00 uur, workshop van 13.30-16.00 uur. 
Plaats  Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  
Kosten           € 17,50 inclusief: materiaal, beschrijving, drie consumpties en genieten van Het Voorhuis in kerstsfeer.  
                      Contant afrekenen met gepast geld s.v.p.  
Aanmelden    Er zijn slechts nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden is noodzakelijk, graag vóór 17 november 2018 via  
  c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of telefoon 0184-641293. 
Verzoek Zelf meenemen: borduurgaren, naalden, schaartje en loep.   

Een mooi tafellaken voor de kersttafel? 
 

Dit kan tijdens de 
openstelling op 
dinsdagmiddag 20 
november geregeld 
worden. In het mu-
seum wordt een 
mangeldemonstra-
tie verzorgd door 
de leden van de 
beheerscommissie.  
Het enige wat u 
hoeft te doen is uw 
tafellaken vochtig 

meebrengen tijdens uw museumbezoek op 20 
november. 

Mangelen, dindagmiddag 20 november 

Mangel en linnenpers  
in Het Voorhuis  

Herfstconcertje Flutamuze - 23 november - 20.00-21.00 uur 

Een zestal muzikanten van het muziekensemble zal op deze avond een 
klein concert met de titel Vogelvrij geven in Het Voorhuis.  
Vogelvrij verklaard worden, is een van oorsprong middeleeuwse straf 
voor halsmisdrijven. Dit betekende dat iemand buiten de wet werd 
geplaatst. De muzikanten van Flutamuze stellen zich regelmatig bui-
ten de wetten/wetjes van de huidige muziekpraktijk en houden zich 
niet altijd aan de gestelde stijlen en verwachtingen! Misschien wel 
zoals u van Flutamuze al gewend bent. Muziek als een vogel zo vrij - 
van noord naar zuid - van oost naar west - van blazers naar strijkers - 
vrije improvisatie en jazz naast strakke klanken. Lekker VRIJ! Voor 
meer informatie over het ensemble zie www.muzewijs.nl/flutamuze. 
 

Programma: inloop vanaf 19.30 uur, aanvang concert 20.00 uur.  
Na afloop is er gelegenheid de instrumenten te bekijken en de musici 
te spreken.  
 

De entree voor deze avond bedraagt € 7,50 per persoon inclusief 2 
consumpties en toegang tot de expositie. Contant afrekenen. 
De zitplaatsen zijn beperkt s.v.p. vooraf aanmelden bij het secretariaat 
per telefoon: 0184-422749 of per email: secretariaat@binnenwaard.nl 

Sint en Piet komen dit jaar helaas niet naar Het 
Voorhuis maar er is 1 december wel wat lekkers bij 
de koffie om in de sfeer te komen. 
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