
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum Het Voorhuis blijft voorlopig gesloten. 
Zodra het verantwoord en veilig is, gaat het weer open.  
Wij houden nog even vol en hopen op een fijn weerzien.  

Secretariaat:  
Koekoekspad 3, 2971 BM Bleskensgraaf 
telefoon 0184-692430  
e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl 
website: www.binnenwaard.nl 

     

 adressticker 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Februari 2021  -  8ste jaargang  nr 1 

Van het bestuur            Jan Boele, voorzitter 
Met het verschijnen van de eerste nieuwsbrief van het jaar 2021 spreek ik de hoop uit dat we in de loop van 
dit jaar onze activiteiten voor de schermen weer kunnen oppakken. Achter de schermen is en wordt er nog 
steeds heel hard gewerkt door vrijwilligers met het archiveren en digitaliseren van onze collectie. Met het 
goed vastleggen, is het nog gemakkelijker om in beeld te krijgen wat er in onze archieven zit. Dat is heel 
veel en ook prachtig materiaal dat veel over de geschiedenis van onze mooie streek laat zien.  
Veel mensen genieten dagelijks van de schoonheid van ons gebied en daaraan koppelen we een voorjaarsac-
tiviteit om dat op beeld vast te leggen. U leest daar in deze nieuwsbrief meer over. Voelt u zich uitgenodigd 
om mee te doen! 

Uitslag decemberpuzzel              Margreet Korevaar-Verhoef, secretaris 
U heeft enthousiast mee gepuzzeld in december. Er zijn leuke reacties op gekomen en  
veel goede oplossingen, soms op mooie ansichtkaarten en veel via e-mail. 
De oplossing is: Samen actief in het nieuwe jaar.  
Natuurlijk hopen we van harte dat te kunnen realiseren.  
 

De prijsjes zijn gegaan naar: 
Familie Zaalberg (Wijngaarden),  Lies van Muylwijk (Oud-Alblas), 
Peter Aanen (Meerkerk),    J. Boogert (Goudriaan). 
 

De prijswinnaars hebben een ‘traditionele traktatie’ thuis ontvangen of een setje mooie  
kaarten waarop voorwerpen uit ons museum te zien zijn. 

Doe mee  -  Fotowedstrijd Binnenwaard in Beeld 
Dit voorjaar geen stickers plakken…. 
maar zelf plaatjes maken met het thema Verleden en Heden: een fotowedstrijd. En iedereen kan meedoen. 
 

Er wordt deze maanden zoveel gewandeld en gefietst. We wonen in zo’n prachtig gebied en vaak hoor je zeggen: 
Moet je kijken wat mooi! Het is waard is om dit te koesteren, te beleven en op beeld vast te leggen.  
 

Het gaat om foto’s, gemaakt in en om de dorpen Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, 
Oud-Alblas en Wijngaarden. Het mag gaan over landschap, natuur, bebouwing en streekeigen elementen.  
 

U kunt uw foto’s tot 15 april 2021 inzenden onder vermelding van uw 
naam en de plaats waar de foto’s zijn genomen. Dat kan digitaal naar 
secretariaat@binnenwaard.nl. of te appen naar  
telefoonnummer 06 5107 0021. 
 

De foto’s zullen na inzending te zien zijn op onze website 
www.binnenwaard.nl zodat iedereen kan meegenieten. U geeft met het 
insturen van uw foto’s toestemming aan de Historische Vereniging Bin-
nenwaard de foto’s met bronvermelding te gebruiken voor publicatie.  

Een deskundige jury zal per dorp de beste foto kiezen en daar hangt na-
tuurlijk een leuk prijsje aan.  

mailto:secretariaat@binnenwaard.nl
http://www.binnenwaard


Van de penningmeester             Ellen de Winter-van der Poel 
Bij de leden die een machtiging voor automatische incasso hebben verleend aan de vereniging wordt 
de contributie over 2021 rond 25 maart 2021 afgeschreven. 
 

Als u nog geen machtiging verleend heeft, wilt u dan eens overwegen dit alsnog te doen. Het werk 
van de penningmeester wordt er flink door vergemakkelijkt. 

Wij zoeken versterking van het vrijwilligersteam 
Museum Het Voorhuis wordt volledig gerund door vrijwilligers: collectie-
beheer, textielconservering, archiefbeheer, digitalisering, bouw- en tech-
nisch onderhoud, onderhoud interieur, tuin- en erfonderhoud. We hebben 
daarvoor een fantastische groep mensen.  
 
Maar we zoeken op specifieke terreinen uitbreiding.  
Voor de beheerscommissie van het museum zoeken we aanvulling, vooral om 
de continuïteit te waarborgen. U verzorgt de voorwerpen in het museum. Dat 
kunnen werkzaamheden zijn van huishoudelijk schoonhouden tot het opbergen 
van voorwerpen in de collectiedepots. Hiervoor bent u in het museum bezig, met 
meerdere mensen op een vaste ochtend. 
Ontvangen groepen: Als u enige tijd heeft meegelopen met de beheerscommis-
sie om thuis te raken in het museum is het mogelijk om als gastvrouw/gastheer 
op te treden bij de ontvangst van groepen. 
 
Erg actueel onderdeel van de activiteiten is momenteel het digitaliseren van de 
collectie van het museum. 
Wij zoeken daarom aanvulling van het registratieteam. U houdt zich bezig met het 
beschrijven van voorwerpen volgens een vaste methode. Het kan ook zijn dat u met de 
computer aan slag gaat, niets ingewikkelds, met enige kennis van Excel en Word komt 
u een heel eind. Voor specifieke toepassing krijgt u instructie. 
 
Bijhouden Fotoarchief: Per dorp wordt een fotoarchief bijgehouden, de foto’s wor-
den volgens een bepaald systeem ingeplakt en in mappen bewaard. Opvolging wordt 
gezocht voor Wijngaarden, Oud-Alblas en Bleskensgraaf. U kunt dit bijvoorbeeld ook 
als duo aanpakken. Na instructie kunt u dit voornamelijk thuis doen. 
 
Bijhouden Knipselkrant: Per dorp worden alle artikelen uit kranten en publica-
ties geknipt, ingeplakt en bewaard in mappen. Dit doet u thuis. 
 
U ziet dat er veel verschillende ‘baantjes’ zijn in en om het museum of voor 
de vereniging. Soms doet u dat thuis. Anderen vinden het fijner om met elkaar 
in het museum bezig te zijn. Samen zaken bedenken en aanpakken, daar zijn 
we sterk in.  
Heeft u wel interesse om ‘iets’ te doen, maar u weet nog niet hoe of wat? Meld u 
dan aan bij het secretariaat, wij nemen vervolgens contact met u op.  
 
Nadere informatie vragen kan via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl of  
telefoon: 0184-692430. 
Een keer komen kijken in Het Voorhuis kan ook. Daarvoor moet u nu wel een af-
spraak maken, ook dat via secretariaat@binnenwaard.nl of telefoon: 0184-692430. 

Onze zustervereniging Historische Vereniging West-Alblasserwaard in Alblasserdam heeft ook een verzamelalbum 
uitgegeven. Zij zijn nu in het stadium van plaatjes ruilen. Zij bieden hun boek met complete set losse plaatjes aan voor 
€ 20,-. In overleg hebben we besloten de boeken van elkaar te verkopen.  
Wij hebben dus nu ook de beschikking over een aantal exemplaren van Alblasserdam - Een dijk van een dorp.   
 
Onze boeken blijven €10,-. Daar zijn er nog een klein aantal van beschikbaar. U kunt voor beide boeken terecht bij 
Wim Breedijk: wbreedijk@binnenwaard.nl 

Volgt u ons al op Facebook? Deel onze pagina Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard  

met vrienden en bekenden. 
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