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 adressticker 

Wekelijks trekt de kuiperij veel belangstelling. Was u daar al bij? Elke zaterdagmiddag draait de mo-
tor (ja, op één motor draaien alle machines!) en wordt er uitleg gegeven. 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Oktober 2019 5e jaargang nr 6 

Van het bestuur                   Jan Boele, voorzitter 

We kijken met plezier terug op enkele grote activiteiten in de afgelopen periode: de excursie naar stoomgemaal De 
Cruquius en de historische binnenstad van Alkmaar op zaterdag 31 augustus 2019 en de Open Monumentendag van 
zaterdag 14 september 2019. Beide dagen waren zonovergoten en kenden grote belangstelling. 
 

Als Historisch Collectief Molenlanden leggen we samen met Stichting Boerderij & Erf, de molenstichting SIMAV, 
Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard en de Archeologische Werkgemeenschap West-Nederland afdeling Lek- en 
Merwestreek de laatste hand aan een bijzondere cursus onder de naam Waard om te Weten die opleidt tot Waardken-
ner. Wilt u hier meer over weten of deelnemen, kijkt u dan op www.hcmolenlanden.nl. 
 

Ook de voorbereidingen voor de activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid zijn in volle gang. Een van de hoogtepun-
ten voor de Stichting Publicaties Binnenwaard en de Historische Vereniging Binnenwaard zal de publicatie zijn van 
een bijzonder boek over de Tweede Wereldoorlog in onze dorpen in april 2020. Meer informatie hierover volgt. 
Verder leest u in deze nieuwbrief wat we op de korte termijn voor u in de steigers hebben staan. U bent hierbij van har-
te welkom! 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op donderdag 17 oktober 2019 in de Spil, in Bleskensgraaf. Parkeren 
Melkwegplein, Bleskensgraaf. Aanvang: 20.00 uur 
 

Het onderwerp voor deze avond is: 
 

HET WANDTAPIJT VAN BAYEUX,  
het geborduurde verhaal van een koningsdrama uit de 11de eeuw 

 

Spreker is de heer Frans Loos, verteller van historische verhalen. 
Het tapijt van Bayeux is een schitterend borduurwerk van wol op linnen, een kunstwerk met een lengte van maar liefst 
70 meter en een hoogte van 50 centimeter. Het doet denken aan een stripverhaal met 58 scenes. Uitgebeeld worden  o.a. 
een meineed, de inscheping in Normandië, de landing in Engeland en de slag bij Hastings, soldaten, fabels, tafelge-
woonten, wapens, maar ook de komeet van Halley. Geestige details en veel gebeurtenissen uit de Middeleeuwen passe-
ren de revue. Met veel bijzonderheden uit het leven van de 11de eeuw! 
Aan de hand van dia’s zal de heer Van Loos ons het verslag van belangrijke gebeurtenissen in de 11de eeuw rond het 
jaar 1066 uit de doeken doen.  
Het bestuur hoopt u 17 oktober te mogen begroeten op deze eerste lezing van het winterseizoen. 

Uitnodiging lezing 17 oktober 2019     Caroline Kok-Goede, secretaris 

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



 

Agenda  
Memo voor prikbord of koelkast 

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 

Nieuwe expositie Bijbels met een verhaal – 21 september tot en met 25 januari 2020 
De nieuwe expositie is geopend. 
Er liggen meer dan 100 Bijbels in het museum: Bij-
bels van voor de Statenvertaling tot aan 1950. 
Het is maar een deel van de collectie van het verza-
melaarsechtpaar C. Stolk. Bij deze expositie krijgt 
niet de religieuze inhoud de meeste aandacht, maar 
de ontstaansgeschiedenis en de uitvoering van de 
Bijbels. Alhoewel deze laatste zaken niet los staan 
van de inhoud.  
Sommige Bijbels zijn uitgevoerd met rijke versierin-
gen, het zijn ware pronkstukken. Andere zijn indrukwekkend door hun eenvoud. En bij alle uitvoeringen weet de heer 
Stolk enorm veel te vertellen over de aanleiding voor de uitgave. 
In de opkamer zijn Bijbels te zien waarvan uitgaven aangeboden zijn aan leden van de Koninklijke familie. Ook zijn 
sieraden en accessoires tentoongesteld die bij velen herinneringen zullen oproepen aan de zondagse kerkgang. 
De expositie is ingericht door het echtpaar. Zij hebben gezorgd voor de duidelijke toelichting bij de tentoongestelde 
exemplaren. 
Om meer over de ontstaansgeschiedenis te horen, is het mogelijk met een groepje (5 tot 15 personen) een afspraak te 
maken voor een rondleiding met toelichting door de heer Stolk. Afspreken via het secretariaat van de vereniging. Gege-
vens zie ommezijde. 

 
In Museum Het Voorhuis  
21 september 2019 
t/m 25 januari 2020 Expositie Bijbels met een verhaal 
 

19 november   Mangelen, breng uw eigen tafellaken mee 
 

Vanaf 11december Het Voorhuis in kerstsfeer  
 

19 december  Borduurworkshop 
 

21 december  Live muziek en zang, bisschopswijn en  
   chocolademelk 
 

Dit winterseizoen zijn er weer bijzondere lezingen voor 
u geselecteerd.  
Locatie: De Spil in Bleskensgraaf. 
 

17 oktober  Eerste lezing Wandtapijt van Bayeux, de  
   heer Frans Loos. 
 

21 november  Lezing De Synode van Dordrecht, de heer 
   Theo Pronk, historicus en bestuurslid oud-
   Dordrecht. 
 

16 januari 2020 Lezing Maarten van Rossems plundertoch 
   ten door Holland, Brabant en Vlaanderen, 
   de heer Sander Wassing, historicus. 
 

20 februari   Gemmeker, commandant van kamp Wester-
   terbork, de heer Ad van Liempt, journalist 
   en auteur. 
 

19 maart   Lezing en algemene ledenvergadering. 

Openingstijden Museum Het Voorhuis 

Vorig jaar heeft de historische vereniging door uw 
steun een fantastisch bedrag ontvangen door deze ac-
tie. Het zou geweldig zijn als dat dit jaar weer zou 
lukken! Dat lukt als leden (vrienden en bekenden van 
leden mag ook) van Rabobank Merwestroom hun 
stemmen uitbrengen op onze vereniging. 
 

Hebben we al een bestemming voor deze bijdrage?  
Er zijn gevorderde plannen 
voor de bouw van een stoep-
hok bij Museum Het Voorhuis. 
In het stoephok werd schoon-
maakwerk gedaan, dat men ge-
woon was te doen op de boen-
stoep in de openlucht. Het 

stoephok was een enorme verbetering van de werk-
omstandigheden. Er was vaak een stookplaats aanwe-
zig, waar water heet gestookt kon worden. Dat was 
helemaal een grote luxe!  
Over de slimste uitvoering wordt gedacht, materialen 
verzameld en ook dus financiële middelen. 
 

Wij hopen op veel stemmen, want hoe meer stemmen, 
hoe groter het bedrag dat een vereniging ontvangt.  
 

Graag geven we u de tip om uw stem ook uit te bren-
gen op Stichting Boerderij Gijbeland en de Regionale 
Gemalen Stichting Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

 
 

Stem tussen 27 september en 11 oktober 2019 
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