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Tot ziens in museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1, Bleskensgraaf 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
April 2019 5e jaargang nr 3 

Van het bestuur                Jan Boele, voorzitter 

Musea verbinden het verleden met het nu. Tijdens de extra middagopenstellingen zult u vrijwilligers treffen die met al-
lerlei werkzaamheden bezig zijn, die tijdens de reguliere openstelling niet zichtbaar zijn.  
Natuurlijk bent u ook welkom als u alleen belangstelling heeft voor de tentoonstelling over de voormalige dorpen van 
Graafstroom of een praatje maken, herinneringen ophalen en koffie/thee drinken.  

 

‘Behoud door ontwikkeling’ en ‘het verleden betekenis geven in het heden en in de toekomst’ zijn mooie uitspraken die 
passen bij de opening van de nieuwe kuiperij. De oude kuiperij met haar inrichting van Hendrik van Engelen in Mole-
naarsgraaf dreigde verloren te gaan. Het kuipersvak was al eerder nostalgie. Dankzij de inspanning van velen openen we 
op zaterdag 13 april 2019 de nieuwe kuiperij museum Het Voorhuis. U bent van harte welkom! Dat bent u ook elke dag 
in die week vanaf dinsdag 9 april 2019. U leest er hieronder meer over. 

Museumweek 9 - 13 april 2019 Museum Het Voorhuis elke middag open (m.u.v. maan-
dag) van 14.00 - 16.30 uur. Hele week gratis toegang! 
 

Op 13 april Opening kuiperij, u bent van harte welkom vanaf 11.00 uur 

Dinsdag 9 april Erfgoed in het groen, moet je doen! Mannen en vrouwen 
die van tuinieren houden, zijn deze middag zeer welkom. 
Lekker samen de handen uit de mouwen steken. Voor kof-
fie/thee wordt gezorgd. 
Bijwerken verenigingsarchief: u kunt in de boeken snuffe-
len of meehelpen met archiveren. 

Woensdag 10 april Koper en zilver poetsen: ‘vele handen maken licht werk’. 
Bij de vereniging is altijd wat te poetsen. U kunt meehelpen 
met ons poetswerk of eigen spullen meebrengen. U neemt 
het blinkend weer mee naar huis. 

Donderdag 11 april  Textiel registratie: heeft u belangstelling voor historische 
kleding of weet u veel van stoffen of historische kleding? 
Deze middag kunt u uw hart ophalen; de textielcommissie 
aan het werk zien: beoordelen, registreren, repareren. 

Vrijdag 12 april Depotregistratie: u kunt zien hoe geschonken voorwerpen 
beschreven, genummerd en gefotografeerd worden voordat 
ze in het depot opgenomen worden. De registratie is een 
karwei van lange adem.  

Zaterdag 13 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 11.00 uur is 
iedereen welkom 
om achter deze 
deuren te kijken. 

Een feestelijke dag: de deuren van de kuiperij van Van 
Engelen uit Molenaarsgraaf gaan open voor het publiek.  
Er zijn de hele dag leden van het projectteam aanwe- 
zig om uitleg te geven.. 
 
Bij het museum is nog veel te beleven. Er is onder andere 
een kleine tentoonstelling over de binnenvisserij met name 
hoe dat bij de molens in zijn werk ging. En een tentoonstel-
ling van miniatuur stoommachientjes, een scharensliep, mu-
ziek, een houtdraaier en nog meer. 
 
En natuurlijk staat onze traditionele brocantekraam vol 
met mooie spulletjes uit verleden tijden. 
Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten. 
 



Vanaf 13 april ligt in Het Voorhuis voor u een boekje klaar over het leven en werk van Hendrik van Engelen, met foto’s 
van de demontage en de herbouw. Voor leden gratis af te halen of aan te vragen via het secretariaat. U ontvangt het dan 
met de eerstvolgende nieuwsbrief of verenigingsblad. Voor niet-leden kost een exemplaar € 2,-. 

Agenda voorjaar 2019 

8 - 13 april  Museumweek met extramiddag openstelling en op  
     13 april   Museum hele dag open en ingebruikstelling kuiperij, brocanteverkoop 
     11 mei  HVB op de braderie in Bleskensgraaf 
     18 mei  Voorjaarsexcursie naar Zaltbommel 
       8 juni   Start nieuwe tentoonstelling Poppenhuizen 
          juni  Kortavond met lezing over poppenhuizen, datum nog niet bekend 

Voorjaarsexcursie naar vestingstad Zaltbommel - zaterdag 18 mei 2019 
met onder andere bezoek aan de Maartenskerk en Wijnkoperij Luuc van Boort 

Martinus Nijhoff schreef in zijn gedicht De moeder de vrouw in 1934 ‘ik ging naar Bom-
mel om de brug te zien’. De naar hem vernoemde nieuwe brug over de Waal is zeker ook 
de moeite waard maar er is in het meer dan 1000 jaar oude Zaltbommel nog veel meer 
moois te zien. Wij denken voor deze dag dan ook weer een mooi programma voor u te 
hebben samengesteld. 
Bij aankomst in Zaltbommel is het tijd voor koffie met gebak in het aan de Waal gelegen 
historische pand van brasserie De Verdraagzaamheid. Na de koffie gaan we o.l.v. gidsen 
in groepen een stadswandeling maken door de binnenstad met zijn vele historische gebou-
wen, pittoreske straatjes, karakteristieke geveltjes en nog bijna volledige vestinggordel.  

Vervolgens gaan we lunchen in de fraaie Sociëteitzaal van De Verdraagzaamheid met uit-
zicht op de Waal. Na de lunch wordt er een bezoek gebracht aan de imposan-
te en gezichtsbepalende Grote of Sint-Maartenskerk (14de-15de eeuw) met een 
rondleiding. Tot slot brengen we een bezoek aan Wijnkoperij Luuc van 
Boort, gevestigd in de historische oude stadspoort (14de eeuw) met een rond-
leiding door de prachtige wijnlokalen met aansluitend een wijnproeverij. Op 
het einde van de middag krijgt u nog een uurtje vrijaf om zelf te verpozen in 
Zaltbommel. Op de terugreis rijden we via de Bommelerwaard en het Land 
van Heusden en Altena weer huiswaarts. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
  9.15 uur Vertrek per touringcar bij parkeerplaats achter De Spil te Bleskensgraaf   

10.00 uur Koffie/thee met gebak in brasserie De Verdraagzaamheid 

10.45 uur Stadswandeling door historische binnenstad o.l.v. gidsen 

12.15 uur Lunch in brasserie De Verdraagzaamheid 

13,30 uur Bezoek aan de Grote of Sint-Maartenskerk met rondleiding 

14.30 uur Bezoek aan Wijnkoperij Luuc van Boort met wijnproeverij 

15.30 uur Vrij uurtje om te shoppen, te flaneren langs de waal of een terrasje 

16.45 uur Vertrek uit Zaltbommel 

17.30 uur  Aankomst in Bleskensgraaf 

De kosten voor deelname bedragen € 55,- p.p. alles inbegrepen. 
U kunt zich opgeven vanaf dinsdag 23 april 9.00 uur bij Alie Verhoef-den Boer, 
telefoon 0184 – 641629. 
 

Betaling vóór 5 mei op rekening NL 91 RABO 0342 7025 21 van de HVB o.v.v. excursie. 
Als er specifieke dieetwensen zijn, wilt u deze dan bij uw opgave vermelden. 

 

De excursiecommissie: Alie Verhoef-den Boer, Bob de Vries en Rien Brandwijk. 

Vacature lid erfgoedcommissie  

Sinds enkele jaren maakt Wendy van der Wens deel uit van de gemeentelijke monumentencommissie, de huidige erf-
goedcommissie, van de gemeente Molenlanden. Wendy doet dit vanuit de Historische Vereniging Binnenwaard. Ze 
heeft te kennen gegeven dit met heel veel plezier te hebben gedaan maar kijkt ook uit naar een opvolger (m/v). De erf-
goedcommissie adviseert medewerkers van de gemeente en het college van B en W over vergunningsaanvragen die be-
trekking hebben op gemeentelijke en rijksmonumenten (gebouwd en archeologisch), beschermd stads- en dorpsgezicht 
en het cultuurlandschap. De commissie bespreekt deze aanvragen en komt met een advies waarin wordt gestreefd naar 
het behoud van de cultuurhistorische waarde. De commissie komt één keer per maand bij elkaar.  
Welke profielschets hebben we? We zoeken iemand met cultuurhistorische belangstelling en die beschikt over een brede 
blik in de samenleving van Molenlanden. U beschikt over kennis van monumenten en cultuurhistorie of bent bereid zich 
daarin te verdiepen. Indien u belangstelling heeft of meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Jan Boele, e-
mailadres j.boele1@hetnet.nl of via telefoonnummer 06-16221757.  

Gratis boekje over de Kuiperij van H. van Engelen voor alle leden van de HVB 
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