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 adressticker 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
September 2021  -  8ste jaargang  nr 3 

Van het bestuur            Jan Boele, voorzitter 
Van lieverlee zijn we weer in staat met onze vereniging naar buiten te treden. Je merkt dat dat zowel aan de organise-

rende kant als door de bezoekers gewaardeerd wordt. Natuurlijk houden we ons daarbij aan alle coronamaatregelen. 

Sinds 3 juli 2021 is ons museum weer geopend en dat in een verruimde openstelling. Tot en met zaterdag 11 septem-

ber kunt u nog langskomen om de prachtige expositie Oranje zal Overwinnen te bezoeken. Daarna volgt de nieuwe 

tentoonstelling.  

Op zaterdag 28 augustus 2021 was er voor het eerst sinds twee jaar weer de mogelijkheid voor een excursie. Met een 

grote groep van bijna vijftig personen gingen we naar het museum Bevrijdende Vleugels in Best. We maakten in oude, 

originele legervoertuigen een toer door het gebied waar op 17 september 1944 operatie Market Garden begon. Sporen 

uit die tijd zijn nog zichtbaar en tastbaar. Aansluitend bezochten we het museum waar een enorme collectie authentiek 

legermateriaal te zien is dat tijdens de Tweede Wereldoorlog is ingezet. Het was indrukwekkend. Na een uitstekend 

verzorgde lunch bezochten we de modelspoorbaan van de Eindhovense Modelbouwvereniging die op hetzelfde terrein 

is gevestigd. Ze beelden de spoorwegen in de regio uit in de tijd van de oorlogsjaren. Prachtig! Na nog een halfuurtje 

op het terras te hebben genoten van een drankje gingen we huiswaarts. Veel dank aan de organiserende commissie. 

We hopen dat deze excursie de aftrap is van een nieuw seizoen waarin we elkaar weer tijdens allerlei activiteiten kun-

nen ontmoeten. In deze nieuwsbrief leest u welke plannen we de komende tijd hebben. 

Open Monumentendag 11 september 2021 
Met de nodige voorzorgsmaatregelen starten wij weer activiteiten 

op Monumentendag. De openstelling van monumenten is nog be-

perkt tot plaatsen waar voldoende ruimte is.  

De monumenten die deze dag open zijn, zijn zoals altijd herken-

baar aan de wit/gele vlag die buiten goed zichtbaar ophangt. Dat 

kunnen er meer zijn dan hieronder genoemd.  
 

Het Voorhuis is deze dag open van 10.00 tot 16.30 

uur. En ook de vertrouwde brocantemarkt hopen we te 

organiseren. Komt u gezellig snuffelen tussen spulle-

tjes die in te grote aantallen in de collectie voorkomen 

of er niet in passen. Er is voor elk wat wils. De op-

brengst komt ten goede aan de vereniging.  

Bij mooi weer wordt er buiten een gezellig terras inge-

richt waar het goed toeven is en mensen te ontmoeten. 

Als het mogelijk is worden er kleine activiteiten geor-

ganiseerd. Wij zien u graag langs komen. 

U kunt ook (een deel van ) van de route op izi.Travel volgen. De-

ze route Waard om te bekijken leidt u langs vele monumenten en 

bezienswaardigheden. Komt u hier niet aan toe? Deze route in 

Molenlanden is het hele jaar te gebruiken! U kunt de izi.Travel 

app op een smartphone downloaden en thuis de gegevens van de 

route downloden. Op de website vind u zo nodig een instructie.  

In de Binnenwaard zijn in elk geval open:  
Bleskensgraaf: naast het museum, de hervormde kerk, korenmolen De Vriendschap en dieselgemaal Sliedrecht. 

In Brandwijk, Molenaarsgraaf, Ottoland, Goudriaan en Wijngaarden zijn de hervormde kerken geopend. Vaak is 

hier orgelspel te beluisteren, mogen geoefende organisten het orgel bespelen of zijn er andere activiteiten. 

In Oud-Alblas krijgt u bij de Peilmolen buiten uitleg over de werking van een molen.  

Op de website www.binnenwaard.nl vindt u beschrijvingen van de geopende monumenten. Hier melden we ook aan-

vullingen of wijzigingen. En ook wij zijn te vinden op Facebook: Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard. 



Tentoonstelling Oranje Zal Overwinnen verlengd tot 30 januari 
De tentoonstelling over 75 jaar Vrijheid is slechts een enkele week te bezoeken geweest. Veel kans heeft u niet gehad 
om te komen. De expositiecommissie heeft daarom besloten de tentoonstelling te verlengen. Bij uw bezoek ziet u voor-
werpen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals voorbeelden van distributie, verduistering, hongerwinter, verzet. En allerlei 
voorwerpen die herinneren aan de bevrijding. Ter inzage liggen boeken, tijdschriften en archiefmateriaal. Boeken en 
tijdschriften die daarvoor geschikt zijn, kunnen na afloop van de tentoonstelling geleend worden.  
 

De tentoonstelling geeft naast herinnering en herkenning gelegenheid tot bezinning. Er wordt altijd gezegd: het verleden 
is een les voor de toekomst. Maar... dan moet je wel kennis van het verleden kunnen opdoen. Met deze tentoonstelling 
hopen we een klein beetje bij te dragen. Wij hopen dat u gelegenheid heeft om langs te komen in Het Voorhuis. 

Museum Het Voorhuis 
Laatste dag tentoonstelling Oranje Zal Overwinnen - 11 september 2021  

De tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog is op 11 september voor de allerlaatste dag te zien. Bij uw bezoek 

ziet u voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals voorbeelden van distributie, verduistering, hongerwinter, verzet. 

En allerlei voorwerpen die herinneren aan de bevrijding. Ter inzage liggen boeken, tijdschriften en archiefmateriaal. 

De tentoonstelling geeft naast herinnering en herkenning, ook gelegenheid tot een moment van bezinning: hoe wankel 

is vrijheid! Dat is weer al te duidelijk deze weken. Hoe zorgvuldig moeten we met vrijheid omgaan! 

Rouwkaartenarchief nu ook online                                                         Annette Klop-Steenweg 
Sinds jaar en dag verzamelt de Historische Vereniging Binnenwaard geboorte-, 
trouw- en rouwkaarten. De trouwe bezoekers aan ons museum Het Voorhuis 
weten dat deze kaarten te vinden zijn in 
de polderkast in de middenkamer van 
het museum. Achter de schermen is er 
hard gewerkt aan de digitalisering van 
de kaarten zodat er nu, naast de website 
met de objecten van de vereniging, nu 
ook een website met afbeeldingen en 
gegevens van de rouwkaarten beschik-
baar is. Nog niet helemaal compleet, 
maar dat zal binnenkort wel het geval 
zijn. Bijna 3.000 kaarten! 

Een geruststelling voor bezoekers van het museum: de ordners met kaarten 
blijven in de polderkast beschikbaar om in te kijken. 

Agenda najaar 2021 
11 september   Open Monumentendag met brocanteverkoop 
21 oktober   Lezing Nachtwachtwandeling, een  over het overbekende schilderij De Nachtwacht 

18 november  Lezing 

Tentoonstelling In de wieg gelegd 
vanaf 18 september 2021 

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  

Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. 

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 16.30 uur. 

Entree: 

Groepen  zijn op afspraak ook welkom op andere tijden.  

Informatie via telefoon 0184-692430 of via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl  

Meer info op internet: www.binnenwaard.nl  - Facebook Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 

Museum Het Voorhuis staat in het teken van 

kraamgebruiken en geboorte. Uitgangspunt voor 

de tentoonstelling is de collectie uit het depot van 

het museum. Jarenlang zijn babykleertjes en aller-

lei gebruiksvoorwerpen zoals speldenkussens, ver-

zorgingsmiddelen en luiermanden uit de jaren 

twintig en zestig van de vorige eeuw bewaard. Bij 

sommige voorwerpen is de tand des tijds te zien, 

maar anderen zijn nog zo goed als nieuw. 

Een en ander wordt aangevuld met een deel uit het 

kraammuseum van Francien van Helden uit 

Dussen zodat een compleet beeld te zien is van 

wat er allemaal rondom de geboorte van een baby 

gebruikt werd door de baker (later de kraamver-

zorgster), de moeder en het kindje.  

Museum open 
op dinsdag en 
zaterdag van 

14.00 tot 16.30 
uur. 

Op dinsdag 14 september is Museum Het Voorhuis gesloten in verband met inrichting van de nieuwe tentoonstelling.  
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