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In het Waardhuis in Kinderdijk worden op 14 september rondleidingen gegeven. U kunt zich hier-
voor aanmelden via www.hcmolenlanden.nl 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
September  2019 5e jaargang nr 5 

Van het bestuur                   Jan Boele, voorzitter 

De expositie Poppenhuizen is een schot in de roos. Velen kwamen al dan niet in groepsverband op bezoek. Ook de zo-
merexcursie naar het Cruquiusgemaal en Alkmaar is al weer historie. Op onze website leest u er meer over en zijn de 
foto’s te zien.  
De voorbereidingen voor de Open Monumentendag zijn nagenoeg afgerond. Samen met de vijf andere historische ver-
enigingen in de gemeente Molenlanden is een mooi programma gemaakt. Het begint met de klassendag voor kinderen 
van de hoogste groepen van de basisscholen op vrijdag 13 september. Op zaterdag 14 september 2019 zijn vele deuren 
op verrassende locaties geopend. Komt u langs op één of meer van deze mooie plaatsen in onze Alblasserwaard? 

Open Monumentendag nadert met rasse schreden. Het programma is rond, bekende en 
onbekende monumenten openen de deur. In het programma is zeker voor ieder iets 
nieuws te vinden. Op verschillende plaatsen worden allerlei extra activiteiten ge-
organiseerd in het kader van het thema: Oud Vermaak in nieuw Molenlanden.  
En natuurlijk is de brocante– en snuffelkraam present. Hier worden voorwerpen ter 
verkoop aangeboden, die niet opgenomen zijn in de museumcollectie. De op-
brengst is voor het museum. Voor de verkoop heeft de vorige eigenaar altijd toe-
stemming gegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En natuurlijk is de brocantekraam weer vol spulletjes o.a.  
- diverse soorten gereedschap: landbouw- en timmergereedschap 
-.wat hang- en sluitwerk 
- wat bouwmaterialen (geen stenen) 
- huishoudelijk voorwerpen 
- emaille 
- servies 
- textiel 
- boeken over de streek 
- klein meubilair 
 

Het is zeker de moeite waard om te komen snuffelen! 

Open Monumentendag 14 september 2019               Joke Karelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat is er te doen bij Het Voorhuis 
U kunt hier allerlei vermaak verwachten:  
- er komt een draaiorgel langs 
- en een poppenkast  
- er zal een ‘waarzegger’ zijn 
- u kunt koekslaan  
- er worden heerlijke poffertjes gebakken 
- en deze dag is de allerlaatste kans de 
tentoonstelling Poppenhuizen te bekijken. 

Wij vinden het heel fijn extra hulp voor het klein onderhoud van het erf te krijgen. De werkzaamheden omvatten harken, 
grasmaaien, straatvegen, klein snoeiwerk en dergelijke. Het is niet de bedoeling dat u grote klussen, zoals bijvoorbeeld 
bomen of haag snoeien, alleen doet. In overleg wordt dit met meerdere mensen aangepakt. Op woensdagochtend zijn 
verschillende groepen aan het klussen en bouwen in en bij het museum, de koffie is goed. Kom eens langs of neem con-
tact op met Wim Breedijk, telefoon 0184-642717. 

Vrijwilliger gezocht voor onderhoud van het erf bij het museum 



Agenda september-oktober 2019 

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 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis         Karin Oskam-Kuiper 

Expositie Poppenhuizen nog te zien tot en met 14 september 
De tentoonstelling Poppenhuizen is hard op weg de best bezochte tentoonstelling te wor-
den. U heeft nog tot en met 14 september gelegenheid deze tentoonstelling te bekijken. 
Met heel veel nauwkeurigheid en creativiteit zijn de poppenhuizen gemaakt en ingericht. 
Hoe langer u kijkt, hoe groter de bewondering voor alle details. Plan dus nog snel een be-
zoek aan Het Voorhuis. 

14 september  Open Monumentendag 
21 september  Start expositie Bijbels met een verhaal 
17 oktober  1ste lezingavond winterseizoen 

Nieuwe expositie Bijbels met een verhaal – 21 september tot en met 25 januari 2020 

Tijdens de nieuwe expositie is een deel van de collectie Bijbels van een verzamelaar te zien. Het oudste 
exemplaar is van 1477. De focus wordt bij deze tentoonstelling gelegd op de Bijbel als boek. Bijbels 
werden soms prachtig uitgevoerd met kostbare sloten en hoekornamenten. Ook de beugeltasjes waarin 
de Bijbels naar de kerk meegenomen werden zijn te zien. En in de Oomskamer zijn de Bijbels te zien 
van de schrijver Jo Ooms. Het belooft een hele mooie tentoonstelling te worden. Meer informatie vindt 
u in de volgende nieuwsbrief. 
Om meer verhalen over de Bijbels te horen, is het mogelijk een afspraak te maken voor een rondleiding 
met toelichting. Afspreken via het secretariaat van de vereniging. 

Openingstijden Museum Het Voorhuis 

Schikken de openingstijden van het museum u niet? Met een groepje bent u op andere tijden welkom. 
Onze koffieplus bij de oude vergadertafel van de gemeente Wijngaarden is ook een aanrader. 

Leden van Rabobank Merwestroom kunnen eind 
september weer stemmen voor de Raboactie ter 
ondersteuning van lokale verenigingen. Hoe meer 
stemmen, hoe groter het bedrag dat een vereniging 
ontvangt. Vorig jaar hebben we door uw stem-
men een fantastisch bedrag gekregen. Het zou 

geweldig zijn als dat dit jaar ook het geval is! We hebben opnieuw een mooie 
bestemming voor deze middelen: het bouwen van een stoephok bij museum 
Het Voorhuis. Er was veel schoonmaakwerk op de boerderij: de melkverwer-
king tot boter of kaas, vereist brandschoon materiaal. En daarvoor kon destijds nog 
oppervlaktewater gebruikt worden! In het stoephok was vaak een stookplaats aan-
wezig, waar water heet gestookt kon worden. Zo’n stoephok was een enorme ver-
betering van de werkomstandigheden ten opzichte van de stoep in de openlucht. 
 

De stemperiode is van 27 september en met 11 oktober 2019. Graag geven we u een tip om 
uw stem ook uit te brengen op Stichting Boerderij Gijbeland en de Regionale Gemalen Stich-
ting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

Rabo ClubSupport komt er aan! 

Aankopen online via Sponsorkliks levert de vereniging nog steeds een mooi bedrag op. Het 
werkt heel eenvoudig. Onderaan de pagina van www.binnenwaard.nl staat een banner met de 
afbeelding van Sponsorkliks en daarachter de tekst: Winkel online via Sponsorkliks en steun 
onze vereniging. Vervolgens klikt u de webwinkel van uw keuze aan en doet de bestelling. 

Automatisch wordt er een klein bedrag naar de vereniging overgemaakt. U sponsort en het kost u niets!  
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