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Van het bestuur              Jan Boele, voorzitter 

In ons jubileumjaar is het dankzij ieders inspanning gelukt de grens van 900 leden te passeren. Geweldig! Op 15 novem-
ber 2018 hebben we Peter en Ria Scholten uit Nieuw-Lekkerland als 900ste lid verwelkomd. 
We kijken met veel plezier terug op onze jubileumactiviteiten van 27 oktober. De oplevering van het gebouw voor de 
kuiperij was een succes. Velen kwamen op bezoek. Ondertussen is de inrichting van de kuiperij in volle gang. 
Ook de jubileumtoer was zeer geslaagd. Panden die nooit of zelden van binnen bekeken konden worden, waren op die 
dag geopend. Graag bedanken wij allen die hieraan hebben meegewerkt. Onder een heerlijke herfstzon reden velen een 
rondje langs enkele of alle panden. 
Alle activiteiten en uw reacties van dit jaar overziend concluderen we dat het een mooi verenigingsjaar is geweest. 
In deze nieuwsbrief kijken we ook vooruit richting januari 2019. Voelt u zich welkom tijdens de verschillende activitei-
ten. Namens het bestuur wens ik u een voorspoedig en vooral gezond 2019 toe! 

 

Wij wensen u fijne kerstdagen  

en  

een voorspoedig 2019 

 

De besturen van de  

Historische Vereniging Binnenwaard  

en de  

Stichting Publicaties Binnenwaard 

Uitnodiging lezing 17 januari 2019, zie ommezijde. 

De bouwers openen de deuren..   De installatie van het draaiwerk en de machines kan beginnen. Het wordt mooi! 



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 

Agenda winter 2018 - 2019 

t/m 26 januari 2019 De streek in beeld, overzichtstentoonstelling van het werk van Rook van Vuuren. 
    Kersttekeningen, -verhalen en religieuze schilderijen in de Oomskamer. 
Vanaf 8 december  Kerstsfeer in Het Voorhuis. 
13 december 2018  Workshop borduren. 
22 december 2018  Het Voorhuis in kaarslicht met live muziek en gratis een glas traditionele bisschopswijn of chocolademelk. 
29 december 2018  Oudejaarsopening met een gratis oliebol bij de koffie. 
17 januari 2019  Lezing Trouw, 75 jaar tegen de stroom in, in De Spil. 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op donderdag 17 januari 2019 in De Spil te 
Bleskensgraaf. Adres voor navigatie: Melkwegplein, Bleskensgraaf. Aanvang: 20.00 uur. 
 

Het onderwerp voor deze avond is: 
Trouw, 75 jaar tegen de stroom in.  

 

Spreker van deze avond is de heer P. Bootsma. In 2018 bestond dagblad Trouw 75 jaar. 
Opgericht als oorlogskrant in 1943 is het voortbestaan van de krant gedurende al die jaren 
allerminst vanzelfsprekend geweest. Nadat Bruins Slot decennialang een christelijke 
krant had geleid luidde zijn vertrek in 1971 een moeizame periode in door de fusie met de 
Zuid-Hollandse Kwartetbladen, waarvan De Rotterdammer altijd de grootste was. Pas in 
de tweede helft van de jaren tachtig vond de krant geleidelijk de weg omhoog en de intro-
ductie van De Verdieping in 1999 gaf de doorslag in de ontwikkeling naar de kwaliteits-
krant van nu. Zo bezien is de geschiedenis van de krant er ook een van een 75 jaar duren-
de worsteling tussen christelijke krant en kwaliteitskrant. 
 

Graag begroeten wij u 17 januari bij de eerste lezing in het nieuwe jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Bootsma is de auteur 
van het boek Trouw - 75 
jaar tegen de stroom in dat 
in februari 2018 verscheen. 
Hij vertelt over de geschie-
denis van de krant en gaat 
daar ook graag over met u 
in discussie. 

Entree: 

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

Naast de tentoonstelling De streek in beeld met werk van schilder Rook van Vuuren is tot en met 26 januari 
2019 in de Oomskamer een expositie te zien van kerstboeken, -verhalen en religieuze schilderijen van de 
schrijver J.W. Ooms. 
Na Sinterklaas wordt er met man en macht gewerkt om het museum in kerstsfeer te brengen: de kerstboom in 
de opkamer, tientallen kaarsjes en lichtjes zorgen voor de verlichting en het koper zal glimmen. Tijdens de 
openstelling, workshop of groepsbezoek kunt u genieten van de sfeer.  
Zaterdagmiddag 22 december is de speciale openstelling met een live optreden van enkele muzikanten, zij 
zullen u ook af en toe uitnodigen mee te zingen. Bovendien zal de traditionele bisschopswijn en chocolade-
melk weer gratis voor u klaar staan. Het is altijd een heel gezellige sfeervolle middag. We begroeten u graag. 
Zaterdagmiddag 29 december is de laatste openstelling van 2018 en daar hoort een gratis oliebol bij. 

Mede dankzij de financiële steun van Kern met Pit hebben we de bouw van de kuiperij kunnen realiseren. De bijdrage 
van deze organisatie kan nog groter worden als we de grootste hoeveelheid stemmen halen voor ons project.  

    Hoe gaat dat in zijn werk?  
Van 10 december 2018 tot en met 10 januari 2019 kan er gestemd worden op ons project! Stemmen kan via de website 

www.kernmetpit.nl. Klik op Herbouw en ingebruikname oude kuiperij en breng uw stem uit. 
Waarom stemmen?  
Per provincie wordt er een trofeewinnaar gekozen. De trofeewinnaar heeft het beste juryoordeel en/of de meeste internet-
stemmers op het project. De trofeewinnaars krijgen een cheque ter waarde van 1.500 euro. 
Gouden Pit 
De twaalf trofeewinnaars gaan door naar de landelijke finale. Hier wordt bekend gemaakt wie de Gouden Pit (ter waarde 
van 3.000 euro) wint. Deze uitreiking vindt plaats tijdens het We doen het samen-festival op 30 maart 2019 te Amers-
foort. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun! Extra steuntje: vraag familie of bekenden ook te stemmen. 

      Stemt u op ons project Herbouw en ingebruikname oude kuiperij bij Kern met Pit. Uw stem telt! 

Uitnodiging lezing 17 januari 2019 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis           Karin Oskam 

Van 8 december tot en met 5 januari 2019 Het Voorhuis in Kerstsfeer 
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