
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat:  
Koekoekspad 3, 2971 BM Bleskensgraaf 
Telefoon 0184-692430  
E-mail: secretariaat@binnenwaard.nl 
Website: www.binnenwaard.nl 

     

 adressticker 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
November 2021  8ste jaargang nr 5 

Van het bestuur            Jan Boele, voorzitter 

Met veel plezier kijken we terug op de opening op 18 september 2021 van de nieuwe expositie In de wieg 
gelegd. Francien van Helden heeft als ex-kraamverzorgster zulke mooie verhalen bij dit thema die ze ook 
graag tijdens verschillende momenten van de openstelling van het museum graag met u deelt. Bovendien 
komt Francien op donderdag 11 november vertellen over haar werk. Ook de eerste lezing van het nieuwe 
seizoen was een succes. Op 21 oktober luisterden de aanwezigen ademloos naar Jacques Hendriks over zijn 
verhaal van de Nachtwachtwandeling. De uitnodiging voor de lezing van 18 november aanstaande gaat over 
de Sint-Elisabethsvloed die dan exact zeshonderd jaar geleden verwoestend huishield. Over de beide lezin-
gen vindt u in deze nieuwsbrief meer informatie. 
U bent van harte welkom in museum Het Voorhuis, bij onze lezingen, op onze website. 

Uitnodiging lezing 18 november 2021         Caroline Kok-Goedee, lezingencommissie 

Spreker is de heer Willem van der Ham, 

onderzoeker en pu-

blicist op het gebied 

van geschiedenis 

van waterstaat, land-

schap, politiek, 

ruimtelijke ordening 

en onderwijs. 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op donderdag 18 no-

vember 2021 in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskens-

graaf. Parkeren aan de achterzijde van het gebouw: Melkwegplein.  

Aanvang: 20.00 uur. 
 

Het onderwerp voor deze avond is:  
 

De dreigende zee, Sint-Elisabethsvloed 18 november 1421 
 

In de nacht van 18 november 1421 brak een woeste storm de dijken 
en veroorzaakte één van de ergste overstromingen uit de Nederlandse 
geschiedenis: de Sint-Elisabethsvloed. Een gigantische watersnood-
ramp, waarbij de Biesbosch ontstond. Mensen stierven en dorpen ver-
dronken. Deze ramp voltrok zich exact zeshonderd jaar geleden, maar 
de dreiging vanuit de zee is ook nu weer urgent. Hoe houden we ons 
binnenland veilig. 
 

Door grote investeringen in waterbouw en infrastructuur brak een pe-
riode van economische bloei aan. Nederland werd klaar gemaakt voor 
een nieuwe tijd. De spreker neemt ons ook mee naar die tijd van reu-
zenarbeid, de bouw van het moderne Nederland.  
 

Interesse gewekt? Later op deze avond is op NPO 2 om 22.35 uur de 
documentaire De dreigende zee te zien over het voorkomen van een 
tweede Elisabethsvloed. Dit sluit mooi aan op deze lezing. De docu-
mentaire is door de heer Van der Ham geïnitieerd. 
  

Het bestuur hoopt u op 18 november te mogen begroeten. 

De toegang voor leden is gratis.  

Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij 

betalen € 2,00. 

 

Houdt u de website van Gemeente Molenlanden in de gaten voor de 
dan geldende Corona-maatregelen?  
Wij maken u er nog attent op dat de zaal goed geventileerd wordt en 
het daarom wat fris kan zijn. Warme kleding is dan ook geen overbo-
dige luxe! 

Impressie van de Sint-Elisabethvloed in 1421. 

Nogmaals Rouwkaartenarchief                    Annette Klop-Steenweg 

Helaas is bij de vorige uitgave van de nieuwsbrief de link naar het online Rouwkaartenarchief  weggevallen. Daarom 
hierbij opnieuw de link: collectie.binnenwaard.nl/cgi-bin/rouwkaarten.pl 
Inmiddels staan ook alle Trouwkaarten op internet en te bekijken via de link: collectie.binnenwaard.nl/cgi-bin/
trouwkaarten.pl 
Alhoewel ook de Geboortekaarten gedigitaliseerd zijn, kunnen we deze vanwege de wet beveiliging persoonsgegevens 
niet op internet zetten omdat ze van te recente datum zijn. Geboortekaartjes zijn wel in Het Voorhuis te bekijken. 



Museum Het Voorhuis    Tentoonstelling 18 september 2021 tot 30 januari 2022 

  Museum Het Voorhuis staat in het teken van kraamgebruiken en geboorte. De tentoonstelling  

  In de wieg gelegd laat naast allerlei gebruiksvoorwerpen, babykleertjes,  doopjurken. Er liggen 

  geboortekaartjes uit ons werkgebied ter inzage, een kraamalbum van kraamverzorgster Annie  

  Brouwer uit Molenaarsgraaf en een schrift van baker Lijntje Mol uit Molenaarsgraaf.  
 

 

Middaglezing De geschiedenis van de kraam door Francien van Helden 
Datum Donderdag 11 november 2021. 

Tijd    Inloop vanaf 14.00 uur, aanvang 14.30 uur.  

Plaats  Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  

Kosten € 6,- inclusief koffie/thee, afsluiting met een glaasje kandeel en bezoek expositie. 

Aanmelden De plaatsen zijn beperkt, vooraf aanmelden voor 10 november 2021 via het 

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

 

U kunt luisteren naar baker Francien van Helden. Zij heeft medewerking verleend aan de 

expositie In de wieg gelegd, is geboren in Giessendam en heeft jarenlang gewerkt als 

kraamverzorgster, eerst bij Kraamcentrum Gorinchem en later particulier. Ze heeft veel 

kennis opgedaan in de praktijk en uit oude boeken. In de kraamwereld is ze geen onbekende, ze geeft lezingen en heeft 

een privé Kraammuseum in Dussen dat op afspraak is te bezoeken.  
 

 

Workshop Borduren winter 2021                Corrie Vink-Versteeg 

Kerstsfeer in museum Het Voorhuis  
 

Van 9 december tot en met 8 januari 2022 zijn museum Het Voorhuis en de Oomskamer in kerst-

sfeer met een prachtig versierde kerstboom in de opkamer. Op 18 december is Het Voorhuis verlicht 

met veel kaarsjes en vindt een muzikaal liveoptreden plaats. Dit alles onder het genot van een gratis 

glas chocolademelk of bisschopswijn, gemaakt volgens traditioneel recept.  

En op dinsdag 28 december trakteren wij op een heerlijke oliebol.  

Agenda najaar 2021 
11 november   Middaglezing Francien van Helden 
16 november  Francien van Helden aanwezig in het museum (geen lezing). Ook aanwezig op 11 december en 
    11 januari 2022 
18 november  Lezing De dreigende zee, Sint-Elisabethsvloed 18 november 1421 
9 december    Borduurworkshop 
Vanaf 9 december  Kerstsfeer in Het Voorhuis 

Bij alle activiteiten houden wij ons aan de RIVM richtlijnen en volgen nieuwe aanwijzingen direct op. 

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

Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. 

Openingstijden: dinsdag en zaterdag 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  

 

Annely Vos geeft op donderdagmiddag 9 december 2021 een workshop Borduren. Het thema 

is deze keer Laat je lichtje schijnen. 
Datum Donderdag 9 december 2021. 

Tijd    Inloop vanaf 13.00 uur, workshop van 13.30-16.00 uur.  

Plaats  Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  

Kosten  € 20,- inclusief glazen potje, stof en patroontje, drie consumpties en bezichtiging van de 

  expositie In de wieg gelegd. Contant afrekenen met gepast geld. Pinnen is ook mogelijk. 

Aanmelden De plaatsen zijn beperkt, max. 20 personen. Aanmelden is noodzakelijk, graag vóór 20 no-

  vember 2021 via c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of telefoon 0184-641293. 

Verzoek Zelf meenemen: naaigerei en borduurgaren.  
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