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 adressticker 

Desgewenst kunt u vooraf de jaarstukken bij het secretariaat aanvragen. Deze worden u dan één week voor  
de vergadering digitaal naar u gezonden. 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Maart 2019 5e jaargang nr 2 

Van het bestuur                 Jan Boele, voorzitter 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 21 
maart 2019, om 19.30 uur in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf.   
 

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 
    1. Opening     

 

       3. Pauze 
  4.  Vaststellen agenda 
  5. Mededelingen en ingekomen stukken 
  6. Notulen van de algemene ledenvergadering 15 maart 2018 
  7. Jaarverslag 2018 
  8. Financieel verslag 2018, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 2018 
  9. Vaststellen begroting 2019  
10. Verkiezing lid kascontrolecommissie: aftredend is de heer Gerard Wamelink 

 11. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Caroline Kok (secretaris), Joke Karelse en Kees Baan. 
 12. Plannen volgend seizoen 
    13. Rondvraag 
    14. Sluiting 
 

Graag begroeten wij u 21 maart bij deze lezing en de Algemene Ledenvergadering 

2. Voorafgaand aan de ledenvergadering zal de heer mr. W. (Wim) van Leussen, oud-notaris een 
korte lezing geven over 
 

Het notariaat in Graafstroom en omgeving vanaf de Franse Tijd 
impressies van de ontwikkeling van de juridische dienstverlening langs de Graaf 

 

Wim van Leussen heeft de ontwikkeling van het notariaat in Molenaarsgraaf vanaf 1977 meege-
maakt. In het begin van zijn loopbaan werkte hij als kandidaat-notaris op het kantoor van Nota-
ris Goes. In 1988 werd hij - voor die tijd op zeer jeugdige leeftijd (hij was toen 33 jaar) - tot no-
taris benoemd.  

Het notariaat in Graafstroom heeft een heel bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk was het een kantoor 
als zo vele op het platteland: van bescheiden omvang en vooral zeer regionaal gericht. Door het vrijgeven door de 
overheid van de vaste prijzen voor notariële diensten heeft de praktijk een turbulente ontwikkeling doorgemaakt. De 
kantoorleiding van Van Leussen Van den Broek Notarissen koos 20 jaar geleden voor een beleid van goede dienst-
verlening tegen billijke prijzen. Daarmee ontstond een bereik dat de regio zeer ver oversteeg. De notarispraktijk 
heeft thans drie vestigingen: Molenaarsgraaf, Arkel en Gorinchem. Er zijn momenteel circa 70 personen werkzaam.  
De heer Van Leussen blikt terug op de geschiedenis van het notariskantoor in Molenaarsgraaf en zal ook wat vertel-
len over de rol van het notariaat in de regio in het verleden. 
Kortom: een boeiend stuk Graafstroomse historie zal nader voor u worden belicht. Entree: 

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

In deze nieuwsbrief kijken we vooruit naar de laatste lezing van dit jaar gecombineerd met de ledenvergade-
ring. Graag vestigen we ook uw aandacht op de opening van de kuiperij op zaterdag 13 april 2019. Het pro-
jectteam heeft een prestatie van formaat geleverd. Er staat een prachtig gebouw met daarin de werktuigen zo-
als Hendrik van Engelen die in zijn kuiperij in Molenaarsgraaf gebruikte. Alle machines draaien! U bent op 13 
april van harte welkom tussen 11.00 en 16.30 uur. 
In en om Het Voorhuis zijn op die dag diverse mensen bezig om oude ambachten te laten zien, beleven en in 
sommige gevallen zelfs proeven. Dit is een dag voor jong en oud. In de volgende nieuwsbrief laten we het he-
le programma zien. Ondertussen leggen we de laatste hand aan een mooi boekwerkje over de geschiedenis van 
de kuiperij en het kuipersvak. 

Lezing en Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019        Caroline Kok-Goedee, secretaris 

Aanvang 
19.30 uur! 



Workshop Borduren lente 2019       Corrie Vink-Versteeg 
Docente Annely Vos geeft op 28 maart in Museum Het Voorhuis een workshop Borduren.  
Het thema is deze keer Mag ik u iets aanbieden, een dienblaadje met een geborduurd kleedje. 
 

Datum Donderdag 28 maart 2019. 
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 dienblaadje en stof, drie consumpties. Contant afrekenen met gepast geld s.v.p.   
Aanmelden Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden is noodzakelijk, graag vóór 14 maart 2018 via   
  c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of telefoon 0184-641293. 
Verzoek Zelf meenemen: naaigerei, borduurgaren en eventueel patroontjes voor het borduurwerk op het kleedje.  

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland, 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.com - Facebook Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 

Agenda voorjaar 2019 

21 maart  Korte lezing en Algemene Ledenvergadering, aanvang 19.30 uur 
28 maart   Workshop Borduren 
8 - 13 april  Museumweek met extramiddag openstelling en op  
13 april   Museum hele dag open en in gebruikstelling kuiperij, brocanteverkoop 
11 mei  HVB op de braderie in Bleskensgraaf 
18 mei  Voorjaarsexcursie naar Zaltbommel 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis          Karin Oskam-Kuiper 

Tot en met 1 juni tentoonstelling Samengevoegd 

Steeds meer mensen winkelen online. U kunt met een kleine omweg een donatie doen aan onze vereniging en het kost u 
helemaal niets. Dat gaat heel eenvoudig.  
- Via onze eigen website www.binnenwaard.nl; onderaan op de starpagina staat een banner met de afbeelding van Spon-
sorkliks en daarachter de tekst: Winkel online via Sponsorkliks en steun onze vereniging. Vervolgens zoekt u de webwin-
kel van uw keuze en doet uw bestelling.  
- Of u gaat naar www.sponsorkliks.nl en vervolgens vult u bij de vraag: Wie wilt u sponsoren? Historische Vereniging 
Binnenwaard, in. Daarna kunt u de webwinkel van uw keuze selecteren en uw bestelling plaatsen. Wij hebben geen zicht 
wat of wie iets koopt. Het mooie is dat de Historische Vereniging Binnenwaard van elke bestelling een klein bedrag ont-
vangt. Bij elkaar wordt het een mooi bedrag. De teller inmiddels op ruim € 375,-. Doet u ook mee? Hartelijk dank! 

                                - de vereniging sponsoren zonder dat het u iets kost! 

Educatieccommissie               Joke Karelse-de Jong 

Eén van de commissies die betrokken is bij museum Het Voorhuis is de educatie-
commissie. Zij spannen zich in om de zichtbaarheid van de vereniging te vergro-
ten richting basisscholen. Dit wordt gedaan door middel van leskoffers en groeps-
ontvangsten. Zij staan open voor nieuwe ontwikkelingen: er is een proef geweest 
met het gebruik van tablets in Het Voorhuis. De spil van de commissie bestaat uit 
Lia Beijer en Marja de Vries, beiden afkomstig uit Goudriaan. Zij schakelen naar 
behoefte extra vrijwilligers in.  
 

Museumweek 2019 van 8 tot 13 april - Het Voorhuis elke middag (m.u.v. maandag) open 
In onze snel veranderende wereld zijn musea misschien wel belangrijker dan ooit. Musea verbinden het verleden met het 
nu. Tijdens de extra middagopenstellingen (14.00 - 16.30 uur) zult u vrijwilligers treffen die met allerlei werkzaamheden be-
zig zijn, die tijdens de reguliere openstelling niet zichtbaar zijn. En u kunt natuurlijk de tentoonstelling bekijken, een praatje 
maken, herinneringen ophalen en koffie/thee drinken. Op zaterdag 13 april is het museum vanaf 11.00 uur open. Die dag 
wordt de elektrische kuiperij officieel in werking gesteld en gedemonstreerd. Buiten zijn nog andere demonstraties/
tentoonstellingen van oude beroepen. En natuurlijk vindt de inmiddels traditionele brocanteverkoop plaats en bij mooi weer is 
er een gezellig buitenterras. Nadere informatie volgt nog. 

De expositiecommissie heeft een prachtige tentoonstelling ingericht. Heel veel voorwerpen, plakboeken en foto’s tonen 
het verleden van onze zeven dorpskernen. Kom langs en zie wat er allemaal bij elkaar gebracht is. 

Ook in de Oomskamer zijn tekeningen en aquarellen over de zeven dorpskernen in de Binnenwaard te zien. Jo Ooms 
was naast schrijver een verdienstelijk schilder/tekenaar en heeft tientallen plekken vastgelegd. Van een paar schilderijen 
weet de stichting niet welke plaats of streek ‘model’ heeft gestaan. Misschien kunt u uitkomst brengen? 
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